
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

 2022 M.  SPALIO MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 
                      
                                                           
                          

                        PATVIRTINTA 

                                       Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                                     2022-09-29 įsakymu Nr. 1VT-102 

 

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. 

spalio 4 d. 

9.00 – 15.00  

val. 

 

Ilgalaikės programos „Autizmo 

spektro sutrikimą turinčių vaikų 

ugdymo metodai Taikomosios 

elgesio analizės kontekste“ (40 

val.) V modulis: „Alternatyvi 

komunikacija“ (5 val.) 

A. Pupininkienė 

 

Pedagogai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžio salė  

(208 kab.) 

Programa apmokama 

iš ESF lėšų projekte 

„Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų 

plėtra Elektrėnų 

savivaldybėje“ 

Iki 2022-10-03  

registruotis 

http://semiplius.lt    

2022 m 

spalio 11 d. 

14.00 val. 

Konsultacija tema „Atnaujintos 

ugdymo programos projekto 

pristatymas“ 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžio salė  

(208 kab.) 

2022-10-10 

registruotis     

http://semiplius.lt  

2022 m. 

spalio 11 d. 

10.00 val. 

Paskaita „Krikščioniškosios 

meditacijos taikymas vaikų ir 

paauglių ugdymo procese“. 

Lektorius Valdemar Chmielevski 

V.Pranckevičienė 

N. Ustilienė 

A.Taparauskienė 

Tikybos mokytojai Seminaras vyks 

Birštone (Birštono 

tulpė, Kaišiadorių 

vyskupijos svečių 

Dalyvio mokestis 10,00 

Eur (įskaitant pažymos 

kainą) 

registruotis     

http://semiplius.lt 

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


 
namai, Birutės g. 

21) 

2022 m 

spalio 12 d. 

15.30 val. 

Konsultacija tema „Atnaujintos 

ugdymo programos projekto 

pristatymas“ 

A. Pupininkienė Fizinio ugdymo ir 

choreografijos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2022-10-11 

registruotis     

http://semiplius.lt  

2022 m. 

spalio 13 d. 

14.30 val. 

Konsultacija tema „Atnaujintos 

ugdymo programos projekto 

pristatymas“ 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

 

Technologijų 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2022-10-12 

registruotis 

http://semiplius.lt  

2022 m. 

spalio 20 d. 

15.30 val. 

Konsultacija tema „Atnaujintos 

ugdymo programos projekto 

pristatymas“ 

J. Dzimidavičienė 

D. Vileikienė 

Istorijos mokytojai Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė, 

208 kab. 

Iki 2022-10-19 

registruotis  

http://semiplius.lt 

2022 m. 

spalio 21 d. 

13.00 – 17.00 

val. 

Paskaita tema „Įgūdžiai, kurių 

reikia ne tik egzaminui. Kaip 

surasti aukso viduriuką 

pamokoje?“  

Lektorės: 

Lilija Bručkienė, Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos   lietuvių kalbos ir 

literatūros     mokytoja ekspertė ir 

Elvyra Kasperavičienė, Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos lietuvių 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Elektrėnų, Trakų, 

Kaišiadorių ir 

Vilniaus miesto bei 

rajono lietuvių 

kalbos ir literatūros     

mokytojai, 

dirbantys su 5 –12 

kl. mokiniais 

 

Kontaktinis 

renginys adresu 

Saulės g. 30, 

Elektrėnų 

“Versmės” 

gimnazija, teatro 

salė 

Renginys nemokamas 

Iki 2022-10-19 

registruotis 

http://semiplius.lt 

Dalyviams bus 

išduodamos EŠPC 

kvalifikacijos 

tobulinimo pažymos 

 

Paskaitos anotacija: 

„Paskaitos metu 

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


 

kalbos ir literatūros mokytoja 

ekspertė. 
mokytojams bus 

pristatyti aktyvūs 

mokymo  metodai, 

lavinantys mokinių  

kūrybiškumą, kritinį 

mąstymą. Paskaitos 

medžiaga orientuota į 

atnaujintą ugdymo 

turinį. Mokytojos 

pasiūlys galimus 

kūrinių analizės 

pjūvius, jų nagrinėjimo 

strategijas bei metodus, 

bus aptariami įvairūs 

integraciniai projektai, 

veiklos netradicinėse 

erdvėse.“ 

2022 m. 

spalio 1 d. – 

2022 m. 

lapkričio 30 d. 

Respublikinis pradinio ugdymo 

mokytojų gerosios patirties 

„STEAM“ projektas „Kūrybiškas 

pradinukų gamtamokslinis 

ugdymas mokykloje“  

A. Pupininkienė 

R. Matonienė 

L. Živulskienė 

K. Nedzveckienė 

D. Markauskienė 

D. Liupševičienė 

Lietuvos pradinio 

ugdymo mokytojai 

Kietaviškių 

progimnazija 

Projekto dalyviai iki 

2022 m. lapkričio 30 d. 

registruojasi 

http://semiplius.lt ir 

atsiunčia dalyvio 

paraišką (1 priedas) bei 

projektinės veiklos 

proceso aprašymą, 

iliustruotą 

nuotraukomis ir (ar) 

mokinių darbais el. 

paštu 

kietaviskiumokytoja@g

mail.com  

http://semiplius.lt/
mailto:kietaviskiumokytoja@gmail.com
mailto:kietaviskiumokytoja@gmail.com


 

Dalyviams bus 

išduodamos EŠPC 

kvalifika 

2022 m. 

spalio 1 d. – 

2022 m. 

spalio 31 d. 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų projektas 

„Labas, raide“ 

J. Dzimidavičienė 

E. Rulevičienė 

D. Jankauskienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Kietaviškių 

progimnazija 

Užpildytą dalyvio 

kortelę atsiųsti iki 2022 

m. spalio 31 d. el.paštu 

editaruleviciene@gmail

.com 

METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m. 

spalio 7 d. 

10 val. 

 

TAU tarybos posėdis A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

J. Grisiūnienė 

J. Dzimidavičienė 

TAU taryba Rungos g. 5, 

EŠPC posėdžių 

salė,  II aukštas, 

208 kab.    

2022-10-06 

registruotis     

http://semiplius.lt            

2022 m 

spalio 11 d. 

15.00 val. 

Metodinis pasitarimas pradinių 

klasių mokytojams 2022 – 2023 m. 

m. metodinio būrelio veiklos 

planavimo bei mokinių meninio 

skaitymo konkurso organizavimo 

klausimais. 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžio salė  

(208 kab.) 

2022-10-10 

registruotis     

http://semiplius.lt            

2022 m 

spalio 12 d. 

14.30 val. 

Fizinio ugdymo ir choreografijos 

mokytojų metodinio būrelio narių 

pasitarimas 

A. Pupininkienė Fizinio ugdymo ir 

choreografijos 

mokytojai, 

Elektrėnų sporto 

centro atstovai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2022-10-11 

registruotis     

http://semiplius.lt  

2022 m. 

spalio 13 d. 

15.00 val. 

Technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

 

Technologijų 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 

kab. 

Iki 2022-10-12 

registruotis 

http://semiplius.lt  

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


 

2022 m. 

spalio 18 d. 

13.00 val. 

Mokytojų padėjėjų dirbančių su 

specialiųjų poreikių vaikais 

metodinis pasitarimas 

J. Grisiūnienė 

 

Mokytojų padėjėjai 

(dirbantys su 

spec.poreikių 

vaikais) 

Rungos g. 5, 

EŠPC posėdžių 

salė,  II aukštas, 

208 kab.    

Registruotis 

http://semiplius.lt 
 

2022 m. 

spalio 20 d. 

16.30 val. 

Istorijos mokytojų metodinis 

pasitarimas 

 

J. Dzimidavičienė Istorijos mokytojai Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė, 

208 kab. 

ki 2022-10-19 

registruotis  

http://semiplius.lt 

2022 m. 

spalio 21 d. 

 

Konsultacijų diena (įvairias 

metodinės veiklos ir/ar 

organizaciniais klausimais) 

A. Reklaitienė 

J. Grisiūnienė 
A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

J. Dzimidavičienė 

Švietimo 

bendruomenė ir kt. 

Pagal 

individualų 

susitarimą 

 

2022 m. 

spalio 24 d. 

14.30 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

T. Einorienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 

kab. 

Iki 2022-10-21 

registruotis 

http://semiplius.lt     

 

2022 m. 

spalio 24 d. 

14.00 val. 

Logopedų metodinis pasitarimas J. Grisiūnienė 

A. Gudelienė 

 

Socialiniai 

pedagogai 

Rungos g. 5, 

EŠPC posėdžių 

salė,  II aukštas, 

208 kab.    

Registruotis 

http://semiplius.lt 
 

2022 m. 

spalio 28 d. 

13.30 val. 

Mokyklų tarybos metodinis 

pasitarimas 

A. Reklaitienė 

J. Grisiūnienė 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

J. Dzimidavičienė 

Mokyklų tarybos 

nariai 

Rungos g. 5, 

EŠPC posėdžių 

salė,  II aukštas, 

208 kab.    

 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

 

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


 

2022 m 

spalio 31 d. 

14.30 val. 

Ugdymo karjerai specialistų 

metodinis pasitarimas dėl UK 

veiklų, kitų aktualių klausimų 

A. Pupininkienė Ugdymo karjerai 

specialistai švietimo 

įstaigose 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2022-10-28 

registruotis 

http://semiplius.lt     

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2022 m. 

spalio 3 d. – 

2022 m. 

spalio 31 d. 

 

Vievio gimnazijos mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 

V. Debesienė 

Vaikų kūrybiniai 

drabai 

Švietimo 

paslaugų centro 

stendai, Rungos 

g. 5, II aukštas  

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą ! 

iki 2022 m. 

spalio 23 d. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 

mokinių fotografijos konkursas 

„Mano šeima“ 

A. Pupininkienė 

J. Davidavičienė 

12 -19 metų vaikai ir 

mokiniai 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

4. Iki 2022 m. spalio 23 d. 

fotografijos ir dalyvio 

anketa (priedas Nr. 1) 

siunčiami el. paštu 

julija.davidaviciene@g

mail.com  

5. Nuostatai pridedami. 

Papildomą informaciją 

teikia konkursą 

organizuojanti 

Elektrėnų meno 

mokyklos dailės 

mokytoja Julija 

Davidavičienė tel. 

8 614 17971 

2022 m. 

spalio 26 d. 

11.00 val. 

Pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 

mokiniai, vertinimo 

komisija 

Elektrėnų 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos salė, 

iki 2022-10-19 el. p 

ala.pupininkiene@espc.

lt   atsiųsti dalyvių 

sąrašus. 

Nuostatai pridedami  

http://semiplius.lt/
mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


 

Draugystės g. 2, 

Elektrėnai 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2022 m. 

spalio 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. 

spalio mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), švietimo 

įstaigų pedagogams ir švietimo 

pagalbos specialistams. 

 

G. Mačionienė 

I. Puronienė 

A. Sasnauskienė     

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

 

Nuotoliniu būdu 

arba 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje. 

 

Kontaktiniai asmenys: 

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@es

pc.lt 

ingrida.puroniene@esp

c.lt 

aliona.sasnauskiene@es

pc.lt 

2022 m. 

spalio 26 d. 

13 val. 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

ir Elektrėnų savivaldybės švietimo 

įstaigų, vykdančių ikimokyklinio 

ugdymo programas/priešmokyklinio 

ugdymo Bendrąsias programas, 

Vaiko gerovės komisijų pirmininkų, 

švietimo pagalbos specialistų  

diskusija – pasitarimas 

 

 

 

 

G. Mačionienė 

 

Tikslinės grupės bus 

informuojamos el-

paštu.. 

 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

2022 m. spalio 26 d. 13 

val. 

 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt


 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2022 m. 

spalio 6 d. 

13.00 val. 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto 2022 - 2023  mokslo 

metų atidarymo šventė 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

J. Grisiūnienė 

J. Dzimidavičienė 

TAU studentai Draugystės g. 2, 

Elektrėnų 

kultūros centras 

 

2022 m. 

rugsėjis- 

spalis 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos „Keramika“ dalyvių 

darbų paroda. 

NSŠ laisvoji mokytoja – Miglė 

Staškevičienė 

A. Pupininkienė Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo programos 

dalyviai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras, II 

aukštas 

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą ! 

2022-10-03 

2022-12-30 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo 

teikėjų konsultavimas dėl 

programų vykdymo, veiklų 

grafikų derinimo, ataskaitų 

pildymo: 

1. „Kviečiame šokti !” – Vievio 

kultūros centras; 28 val.; 

2. „Interjerinės lėlės kūrimas“, 

Elektrėnų sav. viešoji biblioteka; 18 

ak. val.; 

3. Jaukių namų studija, Laisvoji 

mokytoja – Vygintė Vaišvilienė; 18 

ak. val.; 

4. Keramikos mokymai „Molio 

indai“, Laisvoji mokytoja – Rasa 

Rakauskienė; 18 ak. val.; 

5. „Veltinio ir vytinės juostos 

sintezė“, Laisvoji mokytoja – Vida 

Vičkačkienė; 18 ak. val.; 

6. „Bendradarbiavimo ir 

komunikavimo grupėse anglų kalba 

(B1 lygiu) mokymai“, Laisvoji 

A. Pupininkienė Neformalaus 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjai 

Elektrėnų 

savivaldybė 

 



 

mokytoja – Asta Arbačiauskaitė - 

Dijokienė;  20 ak. val.; 

7. „Keramika“, Laisvoji mokytoja – 

Miglė Staškevičienė; 18 ak. val. 

  
INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki 

2022 m. 

spalio 18 d. 

 

Pateikti Bendrojo ugdymo mokyklos 

2022/2023 mokslo metų statistinę 

ataskaitą 2- mokykla (aplinka) 

 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2022-09-28 Nr. 2VR-73, 

„Dėl statistinių ataskaitų “ 

 

 
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 

2022 m. 

spalio 6 d. 

12.00 val. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

egzaminas  

A. Reklaitienė 

 

Užsiregistravę 

dalyviai 

 

Rungos g. 18,  

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras, 

kompiuterių 

klasės 

Registracija į 

Valstybinės kalbos ir 

LR Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vyksta čia: 

www.migracija.lt 

 

2022 m. 

spalio 27 d. 

10.00 val. 

II kategorijos valstybinės kalbos 

mokėjimo  egzaminas (skaitymo ir 

rašymo dalis, klausymo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 18,  

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras, 

kompiuterių 

klasės 

Registracija į 

kategorijų egzaminus 

vyksta 

čia: https://eksternams

.nsa.smm.lt/ 

 

http://www.migracija.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/


 

2022 m. 

spalio 27 d. 

14.00 val. 

II kategorijos valstybinės kalbos 

mokėjimo  egzaminas (kalbėjimo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 18,  

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras, 

kompiuterių 

klasės 

Registracija į 

kategorijų egzaminus 

vyksta 

čia: https://eksternams

.nsa.smm.lt/ 

 

 
ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

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

2022 m. 

spalio 6 d. 

13.00 val. 

TAU veiklų atidarymo šventė – susitikimas. Atsakinga TAU 

taryba 

TAU studentai Elektrėnų 

savivaldybės 

kultūros 

centro 

salėje, 

Draugystės 

g. 2, 

Elektrėnai 

Maloniai 

kviečiame 

atvykti  

2022 m. 

spalio 20 d. 

8.30 val. 

Išvykstame 

nuo EŠPC 

kiemelio 

Ekskursija į Vaitkuškio dvarą 

 

Atsakingas asmuo:  

Ala Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

 

TAU studentai Ukmergė 

 

Ekskursijos 

trukmė iki 

1,5 val. 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826 el.p. vida.pranckeviciene@espc.lt  

2022 m. 

Spalio 

19 d. 

7 val. 

Ekskursija į Pamario kraštą. Edukacinė programa 

„Lietuvos Venecija“. Aplankysime Rusnę, Miniją, 

Ventės ragą. Gidas, Kaišiadorių turizmo ir verslo 

 Atsakingas 

asmuo: 

V. Pranckevičienė 

Tel: 8 528 34271 

TAU studentai Šilutės 

rajonas 

Registracija 

iki 2022-10-

14, 

pirmenybė 

https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt


 

informacijos centro turizmo vadybininkas, Aurelijus 

Balčiūnas. 

 teikiama 

registruotiems 

balandžio 

mėn.  

Mokestis už 

lankomus 

objektus 

2022 m. 

Spalio 26 d. 

15 val. 

Kelionės po Australiją įspūdžiais pasidalins 

Kazimieras Karpavičius 

 

Atsakingas asmuo: 

V. Pranckevičienė 

Tel: 8 528 34271 

TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

Elektrėnai, 

208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Jurgita Grisiūneinė, tel. 39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt  

2022 m. 

spalio 18 d. 

9.00 val. 

Paskaita su kosmetologe 

 

Atsakingas asmuo: 

N. Dilienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU studentai Elektrėnų profesinio 

mokymo centras, 

Rungos g. 18, Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

2022 m. 

spalio 12 

d., 19 d., 26 

d. 

Fizinio aktyvumo 

užsiėmimai 

Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU studentai Elektrėnų savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras, Taikos  g. 8B, 

Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

KONSULTACIJOS IT KLAUSIMAIS 

Kuratorė Jolita Dzimidavičienė, tel. 34 271, el.p. jolita.dzimidaviciene@espc.lt 

2022 m. 

spalio 19 d. 

Konsultacijos 

sprendžiant problemas 

naršant internete, 

diegiant išmaniąsias 

programėles, siunčiant 

el. laiškus ir kt. 

Atsakingas asmuo: 

J. Dzimidavičienė 

Tel: 8 528 34271 

jolita.dzimidaviciene@espc.lt 

TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 5, 

Elektrėnai, 208 kab. 

Registracija  

Tel. 8 528 34 271 

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


    PATVIRTINTA 

                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                   2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO  

ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ  

IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu   

renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti  

meninio žodžio suvokimą. 

 

2. DALYVIAI 

 

Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių 

mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

 

3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio 

ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.  

Konkursas vyksta dviem etapais:  

■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio 

organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau 

kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.  

■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo 

paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane 

nurodytos dienos pristato užpildytas penkių geriausių skaitovų anketas. 

 

4. REPERTUARAS 

 

Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas 

lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės. 

 

5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų Švietimo paslaugų  

centro veiklos plane. 

 

 

6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 

  

Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

  

      Nuostatus paruošė ŠPC metodininkė Ala Pupininkienė, 852839826 

 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio 

vardas, 

pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 

pedagogo 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 

informacija 

     

     

     

     

     



 

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 2022 m. spalio 23 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


 

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


 

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. 

  



 

                                                                                  Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos 

                                                                                  direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. 

                                                                                  įsakymu Nr. V2-120 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ  PROJEKTO „LABAS, RAIDE“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

projekto „Labas, raide“ (toliau  – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Projektą organizuoja Kietaviškių progimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja Edita Rulevičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Jankauskienė, projekto 

partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Kietaviškių progimnazijos svetainėje 

www.kietaviskiu.elektrenai.lm.lt bei Facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai“, „Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – sužadinti smalsumą pažinti raides, jas įsiminti bei skatinti vaikų, tėvų, 

mokytojų tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą kuriant raides. 

5. Uždaviniai:  

5.1. skatinti vaikus pažinti raides; 

5.2. suteikti galimybę tėvams kartu su vaikais įsitraukti į kūrybinį procesą kuriant norimas 

raides; 

5.3. ugdyti vaikų meninius gebėjimus, kūrybiškumą, išradingumą, taikant įvairias darbų 

atlikimo technikas; 

5.4. inicijuoti vaikų komandinį darbą, skatinantį bendradarbiauti; 

5.5. lavinti vaikų smulkiąją motoriką bei padėti vaikams patirti pažinimo džiaugsmą; 

5.6. inicijuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis bei pedagogais. 

http://www.kietaviskiu.elektrenai.lm.lt/


 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

 ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

 

7. Kviečiame, pasitelkus įvairias menines priemones, sukurti raidę. Tai gali būti pirmoji 

 raidė vardo, pavardės ar grupės pavadinimo raidė ir pan. 

8. Darbai gali būti atliekami įvairių priemonių pagalba (dažai, akvarelė, blizgučiai,  

karoliukai, įvairūs karpiniai, siūlai, sagos, pagaliukai, pūkučiai, kriauklės, gintarai ir t.t.). 

9. Užpildytą dalyvio kortelę (1 priedas) atsiųsti el. paštu editaruleviciene@gmail.com,  

tekstas rašomas DIDŽIOSIOMIS, paryškintomis raidėmis, Times New Roman 12 šriftu. 

10. Projektui pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai. 

11. Kilus klausimų rašyti el. paštu editaruleviciene@gmail.com  

12. Kūrybinių darbų nuotraukas įkelti į uždarą Facebook grupę ,,LABAS, RAIDE“ nuo  

2022 m. spalio 1 dienos iki 2022 m. spalio 31 dienos.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visi dalyviai gaus Kietaviškių progimnazijos padėkas ir Elektrėnų švietimo paslaugų  

centro kvalifikacijos tobulinimo pažymas, patvirtinančias dalyvavimą projekte, kurios bus įkeltos į 

uždarą Facebook grupę „LABAS, RAIDE“.  

               14. Organizatoriai iš gautų kūrybinių darbų parengs virtualią knygą ir įkels į uždarą 

Facebook grupę ,, LABAS, RAIDE“. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:editaruleviciene@gmail.com
mailto:editaruleviciene@gmail.com


 

 

 

RESPUBLIKINIAM IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTUI „LABAS, RAIDE“  

 

1 priedas  

  

 DALYVIO KORTELĖ 

 

Dalyvio VARDAS PAVARDĖ (ar grupės 

pavadinimas), AMŽIUS. 

 

Mokytojos (-o) vardas, pavardė,  

el. pašto adresas (svarbu teisingai užrašytas) 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

 

Darbus siųsti iki 2022 spalio 31 dienos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

                                                                                   Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos 

                                                                                   direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. 

                                                                                   įsakymu Nr. V2-120 

 

 

RESPUBLIKINIS PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES „STEAM“ 

PROJEKTAS „KŪRYBIŠKAS PRADINUKŲ GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS 

MOKYKLOJE“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio „STEAM“ projekto „Kūrybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas 

 mokykloje“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja šio renginio tikslą, uždavinius, laiką ir vietą, 

dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo tvarką bei vykdymą ir autorių apdovanojimą. 

2. Projektą organizuoja Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Daiva Markauskienė, Lina Živulskienė, vyr. mokytoja Kristina 

Nedzveckienė, mokytoja Diana Liupševičienė, direktorė Ramunė Matonienė.  

3. Projekto partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Kietaviškių progimnazijos interneto svetainėje 

www.kietaviskiu.elektrenai.lm.lt 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – skatinti kūrybišką gamtamokslinį ugdymą mokykloje, pasidalinti 

pradinio ugdymo mokytojų patirtimi. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. plėtoti gamtamokslinę kompetenciją, atliekant kūrybinius-tiriamuosius darbus; 

6.2. skatinti mokinių tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant 

grupėse; 

6.3. formuoti praktinius įgūdžius, mokant susieti teoriją su praktika; 

6.4. skatinti šalies pradinio ugdymo mokytojus aktyviai dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS 

 

       7. Projektas vyks nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.  

http://www.kietaviskiu.elektrenai.lm.lt/


 

 

                  IV. DALYVIAI 

 

          8. Projekte kviečiami dalyvauti visi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo 

mokytojai. 

9. Dalyvių ir projektų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

 

V. PROJEKTO VYKDYMAS IR DARBŲ PATEIKIMAS 

 

10. Projekto dalyviai, pasirinkę įvairias priemones gamtamoksline tema, išradingai, 

kūrybingai eksperimentuoja, tyrinėja ir fiksuoja gautą rezultatą. 

11. Visas kūrybinio darbo procesas ir gautas rezultatas išsamiai aprašomas bei  

iliustruojamas nuotraukomis, mokinių darbais. 

12. Projekto dalyviai iki 2022 m. lapkričio 30 d. atsiunčia dalyvio paraišką (1 priedas) bei 

projektinės veiklos proceso aprašymą, iliustruotą nuotraukomis ir (ar) mokinių darbais Microsoft 

Word formatu Times New Roman 12 šriftu el. paštu kietaviskiumokytoja@gmail.com  

13. Kilus klausimų kreiptis el. paštu kietaviskiumokytoja@gmail.com  

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Projekto dalyviams bus išduoti Kietaviškių progimnazijos padėkos raštai ir Elektrėnų  

švietimo paslaugų centro kvalifikacijos tobulinimo pažyma, patvirtinanti dalyvavimą projekte, kuri 

bus išsiųsta dalyvio paraiškoje nurodytais el. pašto adresais.  

15. Iš projekte dalyvaujančių mokytojų atsiųstų darbų bus sukurta el. knyga, kuri bus  

atsiųsta visiems Projekto dalyviams į dalyvio paraiškoje nurodytą el. paštą. 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:kietaviskiumokytoja@gmail.com
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1 priedas 

 

 

RESPUBLIKINIAM PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES 

„STEAM“ PROJEKTUI „KŪRYBIŠKAS PRADINUKŲ GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS 

MOKYKLOJE“ 

 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

pedagogo vardas, pavardė, klasė 

 

Kontaktinis tel. Nr., el. pašto 

adresas 

 

Kūrybinio darbo proceso 

pavadinimas ir trumpas 

aprašymas (4–5 sakiniai) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


