
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2022 M.  GEGUŽĖS MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
                      

                     PATVIRTINTA 

                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                       2022-04-29 įsakymu Nr. 1VT-67 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

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

gegužės – 

birželio mėn. 

Dėl tikslios 

datos ir laiko 

mokyklos bus 

informuotos 

atskiru raštu 

ABA metodikos taikymo 

teorinių ir praktinių 

žinių kursas 

„Taikomosios elgesio 

analizės mokymai 

specialistams 

dirbantiems su 

įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčiais 

vaikais“ (40 val.) 

A. Pupininkienė Specialistai, 

dirbantys su 

įvairiapusių raidos 

sutrikimų 

turinčiais vaikais 

Nuotoliu/kontaktiniu 

būdu 

Bus registracija SEMI+ 

http://semiplius.lt       

Programa apmokama iš ESF lėšų 

projekte „Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų 

savivaldybėje“ 

 

2022 m.  

gegužės 

2/9/16/23 d. 

15.00 val. 

Ilgalaikės programos 

„Besimokanti 

bendruomenė: 

skaitmeninio švietimo 

link“ 

I modulis - Skaitmeninės 

pedagogo kompetencijos: 

informacijos valdymas, 

komunikavimas. 

Skaitmeninio raštingumo 

problemų sprendimas. 

Lektorė Kristina 

Juodeikienė 

PAŽENGUSIEMS 

J. Grisiūnienė 

 

Švietimo įstaigų 

bendruomenė 

nuotoliniu būdu per 

ZOOM platformą 

Registruotis http://semiplius.lt 

  

Kaina bus paskelbta po renginio, 

atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

 

Mokymai pažengusiems. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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2022 m. 

gegužės 4 d. 

12.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Pokyčių inicijavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų 

diegimo“ (40 val.) I 

modulis tema 

„Organizacijos kultūros 

vystymas: kokiomis 

vertybėmis mūsų 

komanda vadovaujasi“ 

(10 val.) 

Lektorius: Nerijus 

Miginis, edukologijos 

magistras 

A. Pupininkienė Vilniaus lopšelio 

darželio „Žilvitis“ 

bendruomenė 

Vilniaus lopšelis 

darželis „Žilvitis“ 

Iki 2022-05-03 registracija 

http://semiplius.lt   

Seminaras nemokamas   

Bus išduodamos pažymos 

2022 m.  

gegužės 6 

/13/20/27 d. 

15.00 val. 

Ilgalaikės programos 

„Besimokanti 

bendruomenė: 

skaitmeninio švietimo 

link“ 

IV modulis - Skaitmeninių 

išteklių pasirinkimas, 

kūrimas, tvarkymas, 

apsauga ir dalijimasis. 

Lektorė Kristina 

Juodeikienė 

PRADEDANTIESIEMS 

J. Grisiūnienė 

 

Švietimo įstaigų 

bendruomenė 

nuotoliniu būdu per 

ZOOM platformą 

Registruotis http://semiplius.lt 

  

Kaina bus paskelbta po renginio, 

atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

 

Mokymai pradedantiesiems. 

2022 m. 

gegužės  

16 ir 18  d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

programos  

„Įtraukiojo ugdymo 

kokybės tobulinimas  

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“ (40 val.) IV  

A. Pupininkienė Vaikų lopšelio – 

darželio „Eglutė“ 

pedagogų 

bendruomenė  

nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba  

Iki 2022-05-15 registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas   

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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modulis tema 

„Mokymasis 

bendradarbiaujant“ (10 

val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

2022 m.  

gegužės 17 d. 

10.00 – 16.00 

val. 

 

 

Mokymai tema „TRX 

diržų ir elastinių gumų 

panaudojimas fizinio 

ugdymo pamokoje“. 

Lektorius: V. Ašmena, 

EPMC fizinio ugdymo 

mokytojas  

A. Pupininkienė 

V. Ašmena 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centro sporto salėje, 

Rungos g. 18 

Iki 2022-05-16 registruotis 

http://semiplius.lt  

Seminaro kaina – 15.00 Eur 

Mokymų programa pridedama 

(prieduose prie plano) 

2022 m.  

gegužės 19 d. 

14.30 val. 

Apskritojo stalo 

diskusija „Atnaujintų 

programų projekto 

pristatymas“ 

A. Pupininkienė 

K. Bačiulienė 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

 Iki 2022-05-18 registruotis 

http://semiplius.lt 

 

2022 m. 

gegužės  

20 d.  

12.15 val. 

 

Respublikinio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto 

„Žaidžiame kalbą kartu“ 

baigiamasis renginys – 

konferencija. 

Konferencijos moderatorė 

- Ala Pupininkienė, EŠPC, 

metodininkė 

A. Pupininkienė 

J. Zaleckienė 

L. Eitminavičienė 

 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

projekto dalyviai 

Zoom platformoje Pranešimo pavadinimą atsiųsti užpildant 

priedą Nr.2 iki 2022-05-13 12.00 val. el. 

paštu drugeliskalbina@gmail.com  

 

Dalyvių ir lektorių registracija vyksta iki 

2022-05-19 SEMI+ platformoje: 

https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-

kalendorius/elektrenu-

savivaldybe/216747479 

Bus išduodamos pažymos 

2022 m. 

gegužės  

23 d. 

9.00 – 16.00 

val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis 

ugdymas“ (96 val.) VIII 

modulis tema „Projektų 

įgyvendinimo patirčių 

konferencija. Refleksija 

A. Pupininkienė Elektrėnų ir 

Kaišiadorių 

rajonų 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-05-20 registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

Bus išduodamos pažymos 

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
mailto:drugeliskalbina@gmail.com
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/216747479
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/216747479
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/216747479
http://semiplius.lt/
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ir savirefleksija“ (8 ak. 

val.) 

Lektorė: Vitalija Gražienė,  

Vilniaus kolegijos 

docentė, rekomendacijų 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Patirčių 

erdvės“ autorė ir grupės 

vadovė 

2022 m. data 

bus patikslinta 

Apskrito stalo diskusija 

„Švietimo problemos ir 

iššūkiai šiandien“ 

A. Reklaitienė Švietimo įstaigų 

pavaduotojai 

  

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

gegužės  

2 – 31 d. 

 

Kietaviškių 

progimnazijos mokinių 

dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 

A. Taparauskienė 

 

Kietaviškių 

progimnazijos 

mokinių dailės 

darbai 

Rungos g. 5, EŠPC  Kviečiame aplankyti parodą !  

2022 m. 

gegužės mėn. 

Piešinių konkursas 

„Noriu pasaulio be 

dūmų“ 

Socialiniai 

pedagogai 

Jurgita Grisiūnienė 

Švietimo įstaigos Dalyvių įstaigose Pristatyti po 3 darbus į  Elektrėnų 

švietimo paslaugų centrą iki gegužės 27 

d. 

Iki 2022 m. 

gegužės 15 d. 

 

 

Pažintinis – edukacinis 

renginys „Vievis – 

Mažoji kultūros sostinė 

2022 ir vardo 

paminėjimui – 500 

metų“  

A. Pupininkienė 

V. Kandrotienė 

D. Galambiauskaitė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

mokyklų  3-4 

klasių mokiniai. 

Dalyvauja po 5-7 

mokinius iš   

kiekvienos 

mokyklos 

Vievio Jurgio 

Milančiaus pradinė 

mokykla, adresu 

Semeliškių g. 38, 

Vievis 

Konkurso dalyviai registruojami iki 

2022 m. gegužės 15 d. el. paštu 

dovile.galambiauskaite@gmail.com arba 

tel. 867184022, 862067677. 

Nuostatai pridedami 

2022 m. 

gegužės 17 d. 

10 val. 

Muzikos festivalis 

„Dainingiausias 

pradinukas“ 

 ir „Dainingiausias 

moksleivis“  

 

D. Liubinienė 

A. Pupininkienė 

Dalyviai :  

5 – 8 kl. mokiniai  

„Ąžuolyno“ 

progimnazija, adresu 

Rungos g. 24 

Iki 2022-05-12 pateikti dalyvių paraišką 

A. Pupininkienei el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

Pridedami nuostatai ir konkurso 

paraiškos forma 

mailto:dovile.galambiauskaite@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
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2022 m. 

gegužės  

23 d. –  

birželio 3 d. 

 

Renginio 

apibendrinimas 

– birželio 3 d. 

16.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės 

technologijų mokytojų ir 

jų mokinių darbų 

paroda 

A. Pupininkienė 

M. Rašimienė 

Technologijų 

mokytojai, 

mokiniai 

Semeliškių 

gimnazijoje, adresu 

Trakų g. 73 

Užpildytą parodos dalyvių anketą 

(pridedama) iki 2022-05-20 atsiųsti el 

paštu: ala.pupininkiene@espc.lt     

 

 

2022 m. birželio 3 d. 16.00 val. technologijų 

mokytojai susitinka Semeliškių gimnazijoje 

renginio aptarimui. 

 

2022 m. 

gegužės  

27 d. 

10.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų sporto šventė 

„Žiogelis kviečia – 

išbandyk save“ 

A. Pupininkienė 

L. Komparskienė 

A. Barkauskas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai su 

vaikų grupėmis 

Mokykla  - darželis 

„Žiogelis“, adresu 

Trakų g. 6, 

Elektrėnai 

Nuostatai pridedami 

iki 2022 m. gegužės 20 d. dalyvių 

kortelės (priedas Nr. 1) siunčiamos 

elektroniniu paštu 

aurimasbark@gmail.com    

Iki 2022 m. 

gegužės 31 d. 

Elektrėnų savivaldybės 

vaikų ir mokinių piešinių 

konkursas „Mano 

šeima“ 

A. Pupininkienė 

J. Davidavičienė 

12 -19 metų 

vaikai ir mokiniai 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

4. Nuo 2022 m. gegužės 2 iki gegužės 31 d. 

fotografijos ir dalyvio anketa (priedas 

Nr. 1) siunčiami el. paštu 

julija.davidaviciene@gmail.com  

5. Nuostatai pridedami. 

Papildomą informaciją teikia konkursą 

organizuojanti Elektrėnų meno 

mokyklos dailės mokytoja Julija 

Davidavičienė tel. 8 614 17971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:aurimasbark@gmail.com
mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
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SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALUS ŠVIETIMAS 
2021 m.  

gegužės 5 d. 

8.30 val. 

 

 

Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programų konkurso, 

suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

veikloms finansuoti, 

komisijos posėdis 

(paraiškų vertinimas). 

A. Pupininkienė 

J. Mikalauskienė 

Konkurso 

komisija 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2022 m. 

gegužės 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.  

gegužės 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@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

2022 m. 

gegužės 7d. 10 

val. 

Mokymosi ypatumų 

centras „Labirintas“ 

kviečia tėvus auginančius 

vaikus su specifiniais 

mokymosi sutrikimais į 

NEMOKAMUS 

mokymus. 

Mokymosi 

ypatumų centras, 

G. Mačionienė 

Tėvai, auginantys 

vaikus su 

specifiniais 

mokymosi 

(skaitymo, 

rašymo, 

matematikos) 

sutrikimais. 

Elektrinės g. 8 

Elektrėnai 

Būtina registracija 

https://forms.gle/DZxFjjAFCfVS7KJy5  

 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
https://forms.gle/DZxFjjAFCfVS7KJy5?fbclid=IwAR2SKDwLRRI-45QjTU3dDFJfvcvrpsNKYniUL1t-Z1iDjJAyJdcOYuA0dkA
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(Patiriančiais 

skaitymo, rašymo 

sunkumų). 

 

2022 m. 

gegužės 10 d. 

9 val. 

PPT mobilios grupės 

logopedo veikla 

Semeliškių vaikų darželyje 

,,Gandriukas“. 

L.Baranauskienė Semeliškių vaikų 

darželio 

,,Gandriukas“ 

vaikai, tėvai, 

pedagogai.  

Semeliškių vaikų 

darželis 

,,Gandriukas“.   

 

PPT mobilios grupės logopedas atvyksta 

į įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2022 m. 

gegužės 11 d. 13 

val. 

Elektrėnų savivaldybės 

švietimo įstaigų vaiko 

gerovės komisijų 

pirmininkų ir švietimo 

paslaugų centro 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos  

išplėstinis posėdis.  

G. Mačionienė  Elektrėnų 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

Vaiko gerovės 

komisijų 

pirmininkai. 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2022 m. 

gegužės 19d. 

11 val. 

Mokymosi ypatumų 

centras „Labirintas“ 

kviečia į NEMOKAMUS 

Psichoedukacinius 

mokymus mokytojams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams. Mokymai 

skirti visiems 

specialistams, mokytojams 

dirbantiems su 

vaikais/mokiniais 

turinčiais specifinių 

mokymosi (skaitymo, 

rašymo, matematikos) 

sutrikimų. 

Mokymų trukmė: 6 akad. 

val. 

Mokymosi 

ypatumų centras, 

G. Mačionienė 

Mokymai skirti 

visiems 

mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams. 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė (II 

aukštas, 208 kab.). 

Būtina registracija 

https://forms.gle/EGdAZsJ7cvixea136 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

https://forms.gle/EGdAZsJ7cvixea136?fbclid=IwAR1d8r1g2_jHeFmntsUwI2MxDst6zRcS6V-zKsQVeknXenjseHjq8oWfGX4
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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.  

gegužės 10 d. 

10.00 val. 

Mokslo metų uždarymo šventė A. Pupininkienė 

J. Grisiūnienė 

V.Pranckevičienė 

TAU studentai Elektrėnų 

vaikų pasaulis 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2022 m. 

gegužės 9 d.  

Laikas bus 

patikslintas 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir 

lietuvių kalbos lygio nustatymo komisijos 

pasitarimas 

A. Reklaitienė 

 

Valstybinės kalbos 

mokėjimo 

kategorijos ir 

lietuvių kalbos lygio 

nustatymo komisijos 

nariai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

 

2022 m. 

gegužės 18 d.  

10.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija į kategorijų 

egzaminus vyksta 

čia: https://eksternams.

nsa.smm.lt/ 

 

2022 m. 

gegužės 18 d.  

13.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija į kategorijų 

egzaminus vyksta 

čia: https://eksternams.

nsa.smm.lt/ 

 

 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
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____________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ 

MOKINIŲ DARBŲ PARODOS DALYVIAI  

 

 

Patvirtinu, kad skelbdamas parodos dalyvių sąrašą, esu gavęs mokinių tėvų ar pačių mokinių 

sutikimą skelbti vardą pavardę vykstančios parodos metu. 

  

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 

pedagogo 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacija 

Kūrinio/darbelio 

pavadinimas 
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PATVIRTINTA 

Elektrėnų meno mokyklos 

direktoriaus 

2022 m. balandžio 25 d. įsakymu 

Nr. V1-19  
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ FOTOGRAFIJOS KONKURSO   

„MANO ŠEIMA” NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės mokinių fotografijos konkurso „Mano šeima” nuostatai reglamentuoja  

konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką, konkurso darbų vertinimą ir apdovanojimus.  

2.  Konkurso tikslai: 

• mokinius skatinti  puoselėti šeimos tradicijas; 

• populiarinti mokinių fotografiją; 

• ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

3. Elektrėnų savivaldybės mokinių fotografijos konkursą „Mano šeima” organizuoja Elektrėnų meno  

mokykla. Partneris Elektrėnų švietimo paslaugų centras.  

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokiniai nuo 12 iki 19 metų amžiaus. 

    Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:  

I.  12 – 14 metų;  

II.  15 – 16 metų;  

III. 17 – 19 metų.  

 

III. ORGANIZAVIMAS 

 

7. Fotografijos ir dalyvio anketa (priedas Nr. 1) siunčiami el. paštu julija.davidaviciene@gmail.com  

nuo 2022 m. gegužės 2 iki 31 d. 

8. Siūlomos temos: 

• Šeimos tradicijos, pomėgiai; 

• Šeimos veikla laisvalaikiu; 

• Šeimos atostogos; 

• Mano šeima – mano ištakos; 

• Mano šeimos miestas; 

• Mano šeima tai ..? 

Pastaba: Jūsų darbai galėtų būti ne tik šeimos narių portretai.  

Pabandykite į užduotį pažvelgti kitu kampu. 

9. Konkursui nuotraukos teikiamos JPG arba IMG formatais. 

10. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 5 nuotraukas.  

11. Visų nuotraukų̨ failai turi būti pavadinti taip: autoriaus vardas, pavardė, amžius, ugdymo 

įstaigos pavadinimas. 

mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
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12. Fotografijos turi būti sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių 

priemonių. 

IV. DARBŲ VERTINIMAS 

 

11. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Elektrėnų švietimo paslaugų centro padėkos raštais. 

12. Konkurso rezultatai bus skelbiami Elektrėnų meno mokykos Facebook puslapyje. 

 13. Nuotraukos, neatitinkančios konkurso sąlygų, nebus vertinamos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honoraro atsiųstas 

fotografijas  

(nurodydami jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir mokinių 

fotografijos populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), gali eksponuoti parodose, 

publikuoti internetinėje erdvėje. 

15. Nuotraukos, kurių turinys skatina religinę, tautinę nesantaiką ar kitaip pažeidžia Lietuvos 

Respublikos įstatymus, nebus vertinamos.  

16. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių nuotraukų autorius 

ir yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti jų atvaizdus konkurse ir viešai eksponuoti. 

Atsiųsdamas nuotraukas ir dalyvio anketą, konkurso dalyvis patvirtina, kad yra konkursui pateiktų 

nuotraukų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako atsiuntęs 

nuotraukas konkurso dalyvis. 

17. Konkursą koordinuoja Elektrėnų meno mokyklos dailės mokytoja Julija Davidavičienė,  

tel. Nr. +370 614 17 971, el. paštas julija.davidaviciene@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
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   1 priedas 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ FOTOGRAFIJOS 

 KONKURSAS  „MANO ŠEIMA” 

TEIKIAMŲ DARBŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 
 

 

 
(Mokyklos pavadinimas) 

 

 

 

     Eil. 

Nr. 

     Dalyvio vardas, pavardė      Amžius      Mokytojo vardas, pavardė 

     El. paštas, tel. nr. 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

* Dalyvio anketą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 
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PATVIRTINTA 

Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ 

direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. 1 V-14 

 

 

ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ SPORTO ŠVENTĖS „ŽIOGELIS KVIEČIA – IŠBANDYK SAVE“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto 

šventės „Žiogelis kviečia – išbandyk save“ (toliau – Sporto šventė), nuostatai reglamentuoja šventės 

tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos organizavimo tvarką, reikalavimus pasiruošimui.  

2. Sporto šventę organizuoja Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ judesio 

korekcijos specialistas Aurimas Barkauskas (el. paštas aurimasbark@gmail,com, tel. Nr. 

+370 60726281). Sporto šventę koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima 

Komparskienė (laima.ziogelis@gmail.com). 

Partneriai – Elektrėnų švietimo paslaugų centras – kontaktinis asmuo metodininkė 

Ala Pupininkienė, telefonas (8 528) 39 826 el. paštas ala.pupininkiene@espc.lt.  

3. Sporto šventei ruošiantis skatiname žaisti komandose savo grupėje, tobulinti 

smulkiąją ir stambiąją motoriką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Sporto šventės – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių socialinę partnerystę, didinti fizinį aktyvumą. skatinti bendruomenės sveikatinimą.  

5. Sporto šventės uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikatinimą. 

5.2. Skatinti vaikus dirbti komandiškai. 

5.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Sporto šventėje kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai (5-7 metų) ir pedagogai.  

 

 

 

mailto:laima.ziogelis@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
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IV SKYRIUS 

SPORTO ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Savo įstaigose suburti grupes, komandas ir atlikti komandines užduotis skirtas 

fizinio aktyvumo didinimui. 

8. Nuo įstaigos suburti vieną komandą, kurią turi sudaryti 1 pedagogas ir 6 vaikai (5-7 

m. amžiaus). 

9. Dalyvių kortelės (priedas Nr. 1) siunčiamos elektroniniu paštu 

aurimasbark@gmail,com iki 2022 m. gegužės 20 d. 

10. Sporto šventė bus vykdoma 2022 m. gegužės 27 d. 10.00 val. Elektrėnų mokyklos-

darželio „Žiogelis“ užsiėmimų aikštelėje, lauke. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI  

 

11. Norint dalyvauti sporto šventėje, reikalinga sportinė apranga, nevaržanti judesius. 

Taip pat atitinkama avalynė ir apranga priklausomai nuo oro sąlygų. 

12. Komandos sudėtis 6 vaikai (5-7 metų) ir vienas pedagogas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visi sporto šventės dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis, o juos 

rengusiems mokytojams – Elektrėnų švietimo paslaugų centro. 

14. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštu., telefonu. 

___________________________ 
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PATVIRTINTA 

Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus   

radinės mokyklos direktoriaus 

2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 22V-14 

    

PAŽINTINIS, EDUKACINIS RENGINYS   

„VIEVIS - MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ 2022 IR VIEVIO VARDO 

PAMINĖJIMUI 500 METŲ“  NUOSTATAI 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Pažintinio, edukacinio renginio „Vievis mažoji kultūros sostinė 2022 ir Vievio vardo 

paminėjimui 500 metų“ nuostatai reglamentuoja šio Renginio, tikslą, uždavinius, dalyvius, 

laiką ir vietą, organizavimą ir vykdymą, apdovanojimus.  

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

     2. Renginio tikslas -  ugdyti mokinių pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, juos supančiai aplinkai, 

savo namams, kraštiečiams, krašto istorijai, mokymo medžiagą siejant su mokinių patirtimi, 

interesais, poreikiais. 

3. Renginio uždaviniai: 

3.1. ugdyti mokinių pažintines, komunikavimo, iniciatyvumo, pilietiškumo, kūrybiškumo 

kompetencijas; 

3.2. praplėsti žinias apie Vievio miesto istoriją, kultūrą ir žymius žmones; 

3.3 skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis ir mokyklos 

bendruomene.   

DALYVIAI 

 

4. Elektrėnų savivaldybės Bendrojo lavinimo mokyklų  3-4 klasių mokiniai. Dalyvauja po 5-7 

mokinius iš   kiekvienos mokyklos. 

 

 LAIKAS IR VIETA 

 

5. Renginys vyks 2022 m. birželio 8 d. 10 val. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus 

pradinėje mokykloje. 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Renginį organizuoja Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokytojai. 

7. Renginio partneris Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

8. Renginio dalyviai registruojami iki 2022 m. gegužės 15 d. el. paštu: 

dovile.galambiauskaite@gmail.com arba tel. 867184022, 862067677. 

9. Renginio metu dalyviai susipažins su Vievio miesto istorija, aplankys žinomas Vievio 

miesto vietas, atliks įvairias  kūrybines užduotis. 

10. Renginio dalyvių komanda turi turėti bent vieną išmanųjį mobilųjį telefoną su internetiniu 

ryšiu. 

APDOVANOJIMAI 

  

11. Dalyviai bus apdovanoti  padėkos raštais, dovanėlėmis. 

 

mailto:dovile.galambiauskaite@gmail.com
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                                 PATVIRTINTA 

                                                                                   Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                    2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.1 VT – 45 

 

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO  

„DAINUOJANTIS PRADINUKAS“ NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Festivalį organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Festivalio 

globėjas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Tikslas  - ugdyti vaikų  prigimtinį kūrybiškumą, 

muzikalumą. Išbandyti įvairius muzikos stilius, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas. 

 

 

2. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

Festivalio dalyviai -  Elektrėnų savivaldybės pradinio ugdymo mokiniai, kurių amžius nuo 7 iki 10 

metų. Dalyvių skaičius neribojamas.  

Kategorijos - solistai, duetai, trio, ansambliai. 

 

 

3. REIKALAVIMAI DAINOMS 

 

Atlikėjas arba  kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą. Dainos trukmė neribojama. Atliekama 

akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.  

 

 

4. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS 

 

Visi festivalio dalyviai gaus Švietimo paslaugų centro diplomus. 

 

5.  BENDRA INFORMACIJA 

 

Visi dalyviai atlieka finalinę bendrą dainą, kurios tekstą gaus vietoje.  

Kontaktinė informacija: 

Dėl organizacinių klausimų kreiptis į Alą Pupininkienę: 8 528 39826 

Dėl techninių ar kito inventoriaus klausimų kreiptis į muzikos pedagogę Dalią Liubinienę: 

 +370 612 04865 
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_____________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

 

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO  

„DAINUOJANTIS PRADINUKAS“ DALYVIAI  

 

 

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Švietimo įstaigos vadovas           _____________________        ____________________________ 

 

                                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio 

vardas, 

pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 

pedagogo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 

informacija 

(dėl instrumentų 

ar kitų 

rekvizitų) 
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                                PATVIRTINTA 

                                                                                  Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                  2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.1 VT - 46 

 

5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ FESTVALIO  

„DAINUOJANTIS MOKSLEIVIS“ NUOSTATAI 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Festivalį organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. 

Festivalio globėjas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Festivalio tikslai: ugdyti mokinių 

kūrybiškumą, išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - 

meninę saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas. 

 

2. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

Kategorijos :  solistai, duetai, ansambliai, trio, kvartetai ir t. t. 

Festivalio dalyvių skaičius neribojamas. 

Dalyviai - Elektrėnų savivaldybės mokyklų 5-8 klasių mokiniai. 

 

3. REIKALAVIMAI DAINOMS 

 

Vienas solistas ar kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą.  

Dainos trukmė neribojama. 

Atliekama akompanuojant instrumentu arba  naudojama  minusinė fonograma. 

 

4. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS 

 

Visi festivalio dalyviai gaus Švietimo paslaugų centro diplomus. 

 

 

Kontaktinė informacija: 

Dėl organizacinių klausimų kreiptis į Alą Pupininkienę: 8 528 39826 

Dėl techninių ar kito inventoriaus klausimų kreiptis į muzikos pedagogę Dalią Liubinienę: 

 +370 612 04865 
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______________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO  

„DAINUOJANTIS MOKSLEIVIS“ DALYVIAI 

 

 

 

 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Įstaigos vadovas                     ___________________                   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio 

vardas, 

pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 

pedagogo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 

informacija 

(dėl instrumentų 

ar kitų 

rekvizitų) 
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VAIKŲ IR JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSO 

„NORIU PASAULIO BE DŪMŲ“, SKIRTO PASAULINEI NERŪKYMO DIENAI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir jaunimo piešinių konkursas „Noriu pasaulio be dūmų“ (toliau vadinamas Konkursu) yra 

viena iš vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos ugdymo formų. 

2. Konkursas skirtas Pasaulinei nerūkymo dienai. 

3. Piešinys yra agitacijos rūšis – šūkis, jo kompoziciją sudaro vaizdiniai elementai, trumpas tekstas, 

kuris agituoja, kviečia, kreipiasi; pvz.: ,,Sveikai gyvenkime“, „Ką tu padarei, kad būtum sveikas“, 

„Nežudyk savęs iš lėto“ ir panašiai. Piešiniui būdinga lakoniškumas, dekoratyvumas, simbolika, 

ryškios spalvos, raiškus šriftas (iškart turi būti  aišku, ką nori pasakyti šiuo piešiniu). Piešinio 

ypatumas – teksto ir vaizdo vienybė. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Skatinti moksleivius kūrybiniam darbui, skleisti, gilinti jų sveikatos žinias;  

5. Ugdyti elgesį, požiūrį į vertybes, formuojančias sveikos gyvensenos pamatus; 

6. Formuoti teisingą požiūrį į žalingą įprotį – rūkymą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras. 

8. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio švietimo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vaikai. 

9. Kūriniai vertinami 3–6 m., 7–9 m., 10–12 m., 13–15 m., 16−21 m.  amžiaus grupėse. 

10. Konkursas vyks 2022 m. gegužės 2 d. – 26 d.  

11. Švietimo įstaigų, vertinimo komisijos išrenka geriausius piešinius ir pristato juos į Elektrėnų 

savivaldybės švietimo paslaugų centrą iki 2022 m. gegužės 27 d. 

12. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., ne 

mažesni kaip A4 formato. Darbai turi būti parengti eksponuoti bei etiketuoti (1 priedas): nurodytas 

kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo vadovas (jeigu yra), švietimo įstaigos 

pavadinimas, adresas. Etiketė įklijuojama dešiniajame eksponuojamos piešinio pusės kampe. Gali 

būti ne daugiau 1 vieno autoriaus darbo. 

13. Piešinį vertins Švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: mokytojai, socialiniai 

pedagogai. 

14. Vertinimo kriterijai: 

14.1 temos atskleidimas; 

14.2. formos ir turinio originalumas, savitumas; 

14.3. autoriaus sąmoningumas;  

14.4. meniškumas; 

14.5. estetiškumas. 

15. Prizininkai apdovanojami diplomais, dalyviai padėkos raštais. 

16. Atrinktų darbų autorių pavardės ir darbai bus skelbiami Elektrėnų švietimo paslaugų centro 

socialiniuose tinkluose. 

17. Darbus galima atsiimti po plakatų vertinimo birželio 17 d.  

18. Konkurso organizatoriai: Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Jurgita Grisiūnienė ir 

savivaldybės socialiniai pedagogai. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Spalvos
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0riftas
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1 priedas  

 

 

 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSO 

„NORIU PASAULIO BE DŪMŲ” KŪRINIŲ ETIKETAVIMAS 

 

 

2022 metai 

 

Užpildykite spausdintomis raidėmis, iškirpkite ir priklijuokite piešinio gerosios pusės apatiniame 

dešiniajame kampe. Etiketės dydį derinkite prie kūrinio, šis pavyzdys nėra standartas. 

 

 

Tema  …………………………………………………………. 

 

Autoriaus vardas ir  pavardė 

….……………………………………........................................ 

Amžius……………… 

Miestas, rajonas ………………………………………………..  

Tikslus mokyklos pavadinimas……............................................ 

…………………………………………………………………. 

Mokytojo vardas ir pavardė 

……………………………………………................................. 
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Programa: TRX diržų ir elastinių gumų panaudojimas fizinio ugdymo pamokoje 

 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

TRX diržai ir elastinės gumos  Lietuvoje ir jos mokyklose yra dar mažai naudojami, todėl tai 

būtų naujovė, kurią verta išbandyti ir mokytojams, ir mokiniams per pamokas pakeisti fizinių 

pratimų rutiną, paįvairinti ugdymo proceso veiklas, suteikti galimybę linksmai ir efektyviai 

pagerinti sveikatą, visas fizines ypatybes, praplėsti supratimą apie fizinio ugdymo pamokas bei 

suteikti galimybę bet kokio fizinio pasirengimo mokiniui, atlikti visus pratimus, kurių jis 

negalėtų atlikti kitomis sąlygomis. 

 

 

 

6. Programos uždaviniai 

 

1. Teoriškai supažindinti su TRX diržų ir elastinių gumų istorija, filosofija, inventoriumi, 

sporto programomis, fiziologine ir praktine nauda sveikatai. 

2. Noras praplėsti ir papildyti mokinių ir mokytojų supratimą apie fizinio ugdymo pamokų 

paįvairinimą, įtrauktį bei efektyvesnį pamokos valdymą.  

3. Pristatyti TRX diržų ir elastinių gumų funkcionalumo savybių visumą, įtakojant judesių 

valdymo pagerėjimą, kūno kontrolę, fizinių savybių (jėgos, ištvermės, lankstumo, 

pusiausvyros) komponentus. 

 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/ praktika/ 

savarankiškas darbas) ir trukmė) 

1. 10:00 -11:00 val. TRX jėgos diržai. Istorija, filosofija, inventorius, sporto programos, 

fiziologinė ir praktinė nauda sveikatai – teoriniai aspektai. 

2. 11:00-12:15 val. TRX jėgos diržai. Praktiniai pratimai: individualiai, porose (nuo lengvų prie 

sunkių). 

3. 12:15 – 13.00 val. Pietūs ☺ 

4. 13:00 – 14:00 val. Elastinės gumos (juostos). Samprata, pasirinkimas, nusipirkimas, 

inventorius, rekomendacijos, pratimai, sporto programos, pratimų judesių anatominė 

biomechanika.  

5. 14:00 – 15:30 val. Elastinės gumos. Praktiniai pratimai: individualiai, porose (nuo lengvų prie 

sunkių). 

6. 15:30 – 16:00 val. Refleksija. Pastebėjimai. Patarimai.  

 

 

 


