
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  
 2022 M.  LAPKRIČIO MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 

                      
                                                           

                          

                     PATVIRTINTA 
                                     Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                                   2022-10-31 įsakymu Nr. 1VT-113 
 

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. 
lapkričio  

3 d. 
12.00 val. 

Gerosios patirties renginys 
(metodinis pranešimas su 
praktiniu užsiėmimu): 
"Fonograma - papildoma 
priemonė individualioje muzikos 
pamokoje". 
Pranešėjas: Andrius Šimkus, 
Elektrėnų sav. Vievio meno 
mokykla, akordeono mokytojas. 
 

A. Pupininkienė 
R. Matuliūkštytė 

Lietuvos meno 
mokyklų muzikos 
mokytojai, 
mokiniai 

Elektrėnų meno 
mokyklos salė, 
Rungos g. 5, 
Elektrėnai 
 
Yra galimybė 
jungtis nuotoliu 
Zoom 
https://us04web.
zoom.us/j/27136
43809?pwd=bU0
xSDlFVVlNTWt
aaFljTFNLZUN
yQT09 

Iki 2022-11-03 
registruotis     
http://semiplius.lt  

2022 m. 
lapkričio  

3-5 d. 
 

Socialinių pedagogų, mokytojų 
stovykla 
 

J. Grisiūnienė 
J. Sinickienė 

Socialiniai 
pedagogai, 
mokytojai 

Kėdainių raj. 
Aukštieji 
Kapliai 
 

registruotis     
jurgita.grisiuniene@espc.l
t  



 

2022 m  
lapkričio  

3 d. 
ir  

2022 m. 
lapkričio 7 – 

23 d. 
 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Anglų kalbos kursai, 
A1 lygio“ (80 ak. val.) I modulis 
tema „Pasaulio žmonės“ (16 ak. 
val.) ir II modulis tema „Visur 
gerai, namuose geriausia“ (16 ak. 
val.) 
Lektorė: Ana Taraškevič, Vilniaus 
r. Rudaminos Ferdinando Ruščico 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja 

A. Pupininkienė Vilniaus r. 
Rudaminos 
Ferdinando Ruščico 
gimnazijos 
bendruomenė 

Kontaktiniu 
būdu, adresu 
Gamyklos g. 
22B, Rudamina 

Iki 2022-11-03 
registruotis     
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 

2022 m  
lapkričio  

3 d. 
ir  

2022 m. 
lapkričio 7 – 

23 d. 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Anglų kalbos kursai, 
B1 lygio“ (80 ak. val.) I modulis 
tema „Darbas ir poilsis“ (16 ak. 
val.) ir II modulis tema „Pasaulis 
ir visuomenė“ (16 ak. val.) 
Lektorė: Ana Taraškevič, Vilniaus 
r. Rudaminos Ferdinando Ruščico 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja 

A. Pupininkienė Vilniaus r. 
Rudaminos 
Ferdinando Ruščico 
gimnazijos 
bendruomenė 

Kontaktiniu 
būdu, adresu 
Gamyklos g. 
22B, Rudamina 

Iki 2022-11-03 
registruotis     
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 

2022 m.  
lapkričio 5, 9, 

12, 16 d. 
trečiadieniais 
– 18.00 val. 

šeštadieniais – 
10 val. 

 
2022 m.  

lapkričio 19, 
23, 26, 30 d. 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa Ukrainos piliečiams 
„Lietuvių kalbos A1 lygio 
programa atvykusių ar grįžusių 
gyventi Lietuvos Respublikoje 
užsieniečių ir Lietuvos Respublikos 
piliečių vaikams ar suaugusiems, 
nemokantiems lietuvių kalbos“ (60 
val.) IV modulis „Kalbėjimo 
gebėjimai“ (10 val.) ir V modulis 
„Supratimo strategijos“ (10 val.) 
 

A. Pupininkienė 
 

Suaugę Ukrainos 
piliečiai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Registracija 
http://semiplius.lt   
Seminaras mokamas iš 
ŠMSM skirtų lėšų 



 

trečiadieniais 
– 18.00 val. 

šeštadieniais – 
10 val. 

Lektorė: A. Skučienė, Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ progimnazijos lietuvių 
k. mokytoja metodininkė 

2022 m.  
lapkričio  

7, 9 d. 
pirmadieniais 

– 18.00 val. 
trečiadieniais 
– 18.00 val. 

 
2022 m.  

lapkričio 14, 
16, 21 d. 

trečiadieniais 
– 18.00 val. 

šeštadieniais – 
10 val. 

 
2022 m.  

lapkričio 23, 
28, 30 d. 

trečiadieniais 
– 18.00 val. 

šeštadieniais – 
10 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa Ukrainos piliečiams 
„Lietuvių kalbos A1 lygio 
programa atvykusių ar grįžusių 
gyventi Lietuvos Respublikoje 
užsieniečių ir Lietuvos Respublikos 
piliečių vaikams ar suaugusiems, 
nemokantiems lietuvių kalbos“ (60 
val.) IV modulis „Kalbėjimo 
gebėjimai“ (9 val.); V modulis 
„Supratimo strategijos“ (9 val.) 
ir VI modulis „Kompensavimo 
strategijos“  
(9 val.) 
Lektorė: L. Ručinskienė, buvusi 
lietuvių kalbos mokytoja   

A. Pupininkienė 
 

Suaugę Ukrainos 
piliečiai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Registracija 
http://semiplius.lt   
Seminaras mokamas iš 
ŠMSM skirtų lėšų 

2022 m. 
lapkričio  
7 – 8 d. 

Ilgalaikės programos „Pamokos 
kokybės tobulinimas: 
šiuolaikinės pamokos vadyba, 
sąlygų ir prielaidų aktyviam, 
savivaldžiam, personalizuotam 

J. Grisiūnienė 
R. Matonienė 

Kietaviškių 
progimnazija 

Nuotoliniu 
būdu ZOOM 

2022-11-06 
registruotis     
http://semiplius.lt  
 



 

kiekvieno mokinio mokymuisi 
sudarymas“ 
I modulis - Mokytojo veiklų 
planavimas, šiuolaikinė pamokos 
vadyba 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

2022 m  
lapkričio  

9 d. 
14.30 val. 

Konsultacija tema „Atnaujintos 
ugdymo programos projekto 
pristatymas“ užsienio kalbų 
(vokiečių, anglų) mokytojams 

A. Pupininkienė 
V. Špiliauskaitė 

Vokiečių, anglų 
kalbų mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Iki 2022-11-08 registruotis 
http://semiplius.lt  
  

2022 m  
lapkričio  

9 d. 
15.00 val. 

Gerosios patirties sklaidos 
renginys tema „Istorijos ir 
gamtos mokslų integravimas 
anglų kalbos pamokose“. 
Lektorius: G. Vaidogas, Vievio 
gimnazijos anglų kalbos  vyr. 
mokytojas 

A. Pupininkienė 
 

Vokiečių, anglų 
kalbų mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Iki 2022-11-08 
registruotis 
http://semiplius.lt  
  

2022 m  
lapkričio 24 – 
gruodžio 14 d.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Anglų kalbos kursai, 
A1 lygio“ (80 ak. val.) III modulis 
tema „Diena iš dienos“ (16 ak. 
val.)  
Lektorė: Ana Taraškevič, Vilniaus 
r. Rudaminos Ferdinando Ruščico 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja 

A. Pupininkienė Vilniaus r. 
Rudaminos 
Ferdinando Ruščico 
gimnazijos 
bendruomenė 

Kontaktiniu 
būdu, adresu 
Gamyklos g. 
22B, Rudamina 

Iki 2022-11-23 
registruotis     
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 

2022 m  
lapkričio 24 – 
gruodžio 14 d.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Anglų kalbos kursai, 
B1 lygio“ (80 ak. val.) III modulis 
tema „Gamta“ (16 ak. val.)  

A. Pupininkienė Vilniaus r. 
Rudaminos 
Ferdinando Ruščico 

Kontaktiniu 
būdu, adresu 
Gamyklos g. 
22B, Rudamina 

Iki 2022-11-23 
registruotis     
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 



 

Lektorė: Ana Taraškevič, Vilniaus 
r. Rudaminos Ferdinando Ruščico 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja 

gimnazijos 
bendruomenė 

2022 m. 
lapkričio  

29 d. 14 val. 

Konferencija „Kolegialaus 
mokymosi patirtys Vievio 
gimnazijoje ir kitose savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklose“ 

J. Dzimidavičienė 
J. Karsakaitė 
V. Karmazienė 
R. Bimbirienė 

Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigų 
bendrojo ugdymo 
mokytojai 

Nuotoliniu 
būdu ZOOM 

Registruotis iki 2022 m. 
lapkričio 18 d. 
http://semiplius.lt  
Užpildyti ir atsiųsti 
pranešėjo registracijos 
anketą iki  2022 m. 
lapkričio 18 d. el. paštu 
rimunda77@gmail.com  
Dalyviams bus 
išduodamos EŠPC 
pažymos. 

Iki 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@gm
ail.com  
Dalyviams bus 
išduodamos EŠPC 
pažymos. 

Data bus 
patikslinta 

Mokymai priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams: atnaujintos 

J. Dzimidavičienė Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 

Registruotis     
http://semiplius.lt 



 

priešmokyklinės ugdymo 
programos įgyvendinimas, 
kompetencijų ir ugdymosi sričių 
turinys. 

paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m  

lapkričio  
7 d. 

16.00  val. 

Geografijos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl 2022 m 
nacionalinės aplinkosaugos 
olimpiados 7-8 klasių 
moksleiviams 

J. Dzimidavičienė 
V. Jodkė 

Geografijos 
mokytojai (7-8 kl.) 

Nuotoliniu 
būdu ZOOM 

Registruotis  
http://semiplius.lt 
 

(Nuoroda dalyviams 
atsiųsta el.paštu) 

2022 m  
lapkričio  

8 d. 
10.30 val. 

Bendrojo ugdymo ir meno 
mokyklų dailės mokytojų 
metodinio būrelio pasitarimas 

A. Pupininkienė 
A. Markūnas 

Bendrojo ugdymo 
ir meno mokyklų 
dailės mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Iki 2022-11-07 
registruotis 
http://semiplius.lt  

2022 m  
lapkričio  

9 d. 
15.30 val. 

Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) 
mokytojų metodinis pasitarimas 
2022 – 2023 m. m. veiklos plano 
sudarymo, konkursų, olimpiadų 
organizavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 
V. Špiliauskaitė 

Vokiečių, anglų 
kalbų mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Iki 2022-11-08 
registruotis 
http://semiplius.lt  
  

2022 m.  
lapkričio  

10 d. 
14.30 val. 

Ikimokyklinių švietimo įstaigų, 
bendrojo ugdymo ir meno mokyklų 
muzikos mokytojų metodinis 
pasitarimas 

A. Pupininkienė 
G. Barzdaitienė 
 

Ikimokyklinių 
švietimo įstaigų, 
bendrojo ugdymo ir 
meno mokyklų 
muzikos mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Iki 2022-11-17 
registruotis 
http://semiplius.lt  
  



 

Data ir laikas 
bus suderintas 
su specialistais 

Įdarbintų karjeros specialistų 
pasitarimas dėl UK veiklų, kitų 
aktualių klausimų 

A. Reklaitienė 
A. Pupininkienė 

Įdarbinti karjeros 
specialistai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 
kab. 

Registracija 
http://semiplius.lt      
 

2022 m. 
lapkričio  

16 d. 
15.00 val. 

Matematikos mokytojų 
metodinis pasitarimas 

J. Grisiūnienė 
A. Stančikaitė 

Matematikos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė, 
II aukštas, 208 
kab. 

Registruotis  
www.semiplius.lt  

2022 m. 
lapkričio  

18 d. 
13.30 val. 

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinis pasitarimas 
„Atnaujintų priešmokyklinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimas“ 

J. Dzimidavičienė Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė, 
II aukštas, 208 
kab. 

Registruotis  
www.semiplius.lt  

2022 m. 
lapkričio  

18 d. 

Konsultacijų diena įvairiais 
metodiniais, organizaciniais 
klausimais 

A. Reklaitienė 
J. Grisiūnienė 
A. Pupininkienė 
V. Pranckevičienė 
J. Dzimidavičienė 

Mokytojai, 
švietimo įstaigos  

Pagal 
individualų 
susitarimą 

 
 

2022 m. 
lapkričio  

23 d. 
15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų 
metodinis pasitarimas 

J. Grisiūnienė 
S. Klimovičienė 

Fizikos, chemijos, 
biologijos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė, 
II aukštas, 207 
kab. 

Registruotis  
www.semiplius.lt  

2022 m. 
lapkričio  
25-26 d. 

Advento rekolekcijos N. Ustilienė Tikybos mokytojai Guronys  



 

2022 m. 
lapkričio  

29 d. 
13.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas 

J. Grisiūnienė 
A. Sasnauskienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė, 
II aukštas, 208 
kab. 

Registruotis  
www.semiplius.lt  

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

 3 d. – 
2022 m. 

lapkričio  
30  d. 

 

Vievio meno mokyklos mokinių 
kūrybinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 

Vaikų kūrybiniai 
drabai 

Švietimo 
paslaugų 
centro stendai, 
Rungos g. 5, II 
aukštas  

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą! 

2022 m. 
lapkričio  

3 d. – 
gruodžio  

2 d. (imtinai) 

Informatikos ir informatinio 
mąstymo konkurso „Bebras“ I 
etapas 1-12 klasių mokiniams 

J. Dzimidavičienė 1-12 klasių mokiniai Bendrojo 
ugdymo 
mokyklose 

www.bebras.lt 

2022 m. 
lapkričio  

15 d. 

Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada (LMIO). Mokyklos 
etapas 

J. Dzimidavičienė 8-12 klasių mokiniai Bendrojo 
ugdymo 
mokyklose 

www.lmio.lt 

2022 m. 
lapkričio  

17 d. 

2022 m. nacionalinė 
aplinkosaugos olimpiada 7-8 
klasių moksleiviams 

J. Dzimidavičienė 7-8 klasių mokiniai Nuotoliniu 
būdu 

https://www.epa.lt/akcijos

-ir-projektai/nacionaline-

aplinkosaugos-olimpiada/ 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2022 m. 
lapkričio mėn. 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigos. 
Pedagoginė 

Informacija 
apie tikslią 
datą ir laiką iš 
anksto 

Kontaktinis asmuo:  
G. Mačionienė   
Tel.: (8-528) 39 784. 



 

psichologinė 
tarnyba. 
  
 

derinama su 
švietimo  
įstaigomis/ 
tėvais 
(globėjais).  
  

2022 m.  
lapkričio 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@espc.
lt 
ingrida.puroniene@espc.lt 
aliona.sasnauskiene@espc
.lt 
 

2022 m. 
lapkričio  

9 d. 13 val. 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro 
pedagoginės psichologinės tarnybos 
ir Elektrėnų savivaldybės švietimo 
įstaigų, vykdančių pradinio ugdymo 
Bendrąsias programas, Vaiko 
gerovės komisijų pirmininkų, 
švietimo pagalbos specialistų 
diskusija – pasitarimas. 
 

G. Mačionienė  
I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

Vaiko gerovės 
komisijų 
pirmininkai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Kontaktiniai asmenys:  
PPT specialistai 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 
 



 

2022 m. 
lapkričio  

23 d. 13 val. 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro 
pedagoginės psichologinės tarnybos 
ir Elektrėnų savivaldybės švietimo 
įstaigų, vykdančių pagrindinio, 
vidurinio ugdymo Bendrąsias 
programas, Vaiko gerovės komisijų 
pirmininkų, švietimo pagalbos 
specialistų  diskusija – pasitarimas. 
  
 
 

G. Mačionienė  
I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

Vaiko gerovės 
komisijų 
pirmininkai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Kontaktiniai asmenys:  
PPT specialistai 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

2022 m. 
lapkričio  

18 d. 9 val. 
 

PPT mobilios grupės socialinio 
pedagogo veikla Elektrėnų sav. 
Pylimų vaikų lopšelyje – darželyje 
„Tolerancija kitiems“ 

A.Sasnauskienė Elektrėnų sav. 
Pylimų vaikų 
lopšelio – darželio 
priešmokyklinė 
grupė 
 

Elektrėnų sav. 
Pylimų vaikų 
lopšelis - 
darželis 

PPT socialinis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2022 m. 

lapkričio  
21 – 25 d. 

Renginiai Elektrėnų 
savivaldybėje, skirti Nacionalinei 
neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo savaitei tema 
„Mokymosi siluetai“ 

A. Pupininkienė 
Elektrėnų 
savivaldybės 
neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjų, 
atsakingi asmenys 

Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai 

Dėl renginio 
vietos ir laiko 
teirautis 
renginių sąraše 
nurodytais 
kontaktais 

Renginių sąrašas 
pridedamas (priedas). 
Renginių sąrašas taip pat 
bus viešinamas 
www.espc.lt ir 
www.elektrenai.lt 
interneto puslapiuose 

2022-11-03 
2022-12-30 

Neformalaus suaugusiųjų 
švietimo teikėjų konsultavimas 
dėl programų vykdymo, veiklų 
grafikų derinimo, ataskaitų 
pildymo: 
1. „Kviečiame šokti !” – Vievio 
kultūros centras; 28 val.; 

A. Pupininkienė Neformalaus 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjai 

Elektrėnų 
savivaldybė 

Dėl konsultacijos kreiptis  
tel: 8 528 39826  
arba el. p.: 
ala.pupininkiene@espc.lt  



 

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 
mokytoja – Asta Arbačiauskaitė - 
Dijokienė;  20 ak. val.; 
7. „Keramika“, Laisvoji mokytoja 
– Miglė Staškevičienė; 18 ak. val. 

  
INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

2022 m. 
lapkričio 15 d. 

Pateikti:  
Bendrojo ugdymo mokyklos 

2022/2023 mokslo metų statistinę 

ataskaitą 1- mokykla (mokiniai); 3D –
mokykla (nepedagoginiai darbuotojai); 
3ES- mokykla (darbuotojai); 3-
mokykla (pedagogai). 

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. 
lapkričio  

24 d. 
10.00 val. 

I 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/ 
 

2022 m. 
lapkričio  

24 d. 
13.00 val. 

I 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. 
lapkričio 

16 d.  
11.30 val. 

išvykstame 
autobusu 

Susitikimas Elektrėnų ir Vievio TAU. 

Vievio kultūros sostinės renginiai. 

Atsakingas asmuo:  

Ala Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

 

TAU studentai Vievio 
kultūros 
centro salė 

 

Registruotis 
nuo 2022-
10-03 

Dalyvių 
skaičius - 19 

 



 

2022 m. 
lapkričio 

17 d. 
13.00 val. 

Popietė su aktore Egle Gabrėnaite Atsakingas asmuo:  
Ala Pupininkienė, 
Tel: 8 528 39826 
 

TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų 
centro salė  
Elektrėnai 
208 kab. 

Kviečame 
visus 
norinčius ! 

Renginys 
nemokamas 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826 el.p. vida.pranckeviciene@espc.lt  

2022 m. 
lapkričio  

9 d. 
14.00 val. 

 

Paskaita „Sukčiavimas elektroninėje erdvėje“. 
Paskaitą veda Elektrėnų PK veiklos skyriaus tyrėjai 

Atsakingas asmuo: 
V. Pranckevičienė 
Tel: 8 528 34271 

TAU studentai Švietimo 
paslaugų 
centras, 
Rungos g. 5, 
Elektrėnai, 
208 kab. 

Paskaita 
nemokama 

2022 m. 
lapkričio 

23 d. 
15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos klausimai“. Lektorė, 

humanitarinių mokslų docentė, dr. Vida Kniūraitė. 
Atsakingas asmuo: 
V. Pranckevičienė 
Tel: 8 528 34271 

TAU studentai Švietimo 
paslaugų 
centras, 
Rungos g. 5, 
Elektrėnai, 
208 kab. 

Paskaita 
nemokama 

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

2022 m. 
Lapkričio 

8 d. 
8.45 val. 

Edukacinė išvyka į 
Kauno medicinos 
muziejų ir Kauno 
miesto muziejaus 
edukacinį užsiėmimą 
“Grožio pasl aptys pagal 
Kiprą Petrauską” 

 

Atsakingas asmuo: 
J. Grisiūnienė 
Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

TAU studentai Kaunas  



 

2022 m. 
lapkričio 9 
d., 16 d., 23 

d., 30 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 

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

2022 m. 
lapkričio 

23 d. 

 

Konsultacijos 
sprendžiant problemas, 
iškilusias naršant 
internete, diegiant 
išmaniąsias 
programėles, siunčiant 
el. laiškus ir kt. 

Atsakingas asmuo: 
J. Dzimidavičienė 
Tel: 8 528 34 271 
Jolita.dzimidaviciene@espc.lt 

TAU studentai Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5, Elektrėnai, 208 
kab. 

Registracija 
Tel. 8 528 34 271 

                                                   



 
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.  



 

 

                  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. 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 



 

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) 

 

 
 

 

  



 

Elektrėnų savivaldybės suaugusiųjų švietėjų organizuojami 
suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai 

tema „Mokymosi siluetai“ 
 

2022 m. lapkričio 21 – 25 d. 
 

Data, laikas Renginys (renginio ar 
veiklos pavadinimas) 

Vieta, adresas Kontaktinis asmuo 
(vardas, pavardė, 
kontaktai) 

2022 m. 
lapkričio  
9, 16, 23,  

30 d. 
9.00 val. 

Fizinio aktyvumo 
užsiėmimai 

Elektrinės g. 8, Elektrėnai Tel: 8 528 39826 
Elektrėnų švietimo 
paslaugų centro 
metodininkė 
Jurgita Grisiūnienė 
 

2022 m. 
lapkričio  
21 – 25 d. 

Konsultacijos 
senjorams, sprendžiant 
problemas, iškilusias 
naršant internete, 
diegiant išmaniąsias 
programėles, siunčiant 
el. laiškus ir kt. 

Elektrėnų švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 5, 204 kab. 
Elektrėnai 

Tel: 8 528 39826 
Elektrėnų švietimo 
paslaugų centro 
metodininkė 
Jolita Dzimidavičienė 

2022 m. 
lapkričio  

21 d. 11 val. 

Sveika gyvensena - 
mankšta 

Vievio kultūros centras,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555  
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

22 d. 14.30 
val. 

Sveika gyvensena - joga Vievio kultūros centras,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555 
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

22 d. 16 val. 

TAU choras Vievio kultūros centras,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555  
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

22 d. 18 val. 

Knygos „Vievio miesto 
ir jo apylinkių istorija“ 
pristatymas 

Vievio kultūros centras,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555  
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

23 d. 
15.00 val. 

Paskaita „Lietuvos 
istorijos klausimai“ 

Elektrėnų švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė,  
Rungos g. 5, Elektrėnai 

Tel.: 8 528 39826 
Elektrėnų švietimo 
paslaugų centro 
metodininkė 
Vida Pranckevičienė 
 

2022 m. 
lapkričio  

23 d. 10 val. 

Kompiuterinis 
raštingumas 

Vievio miesto biblioteka,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555 
 Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 
 



 

2022 m. 
lapkričio  

24 d. 18 val. 

Sveika gyvensena – 
Linijiniai šokiai 

Vievio kultūros centras,  
Trakų g. 7, Vievis 

Tel: +370  618 26555  
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

25 d. 11 val. 

Sveika gyvensena – 
šiaurietiškas ėjimas 

Susitikimo vieta Kranto g. (prie 
senos pirties) 

Tel: +370  618 26555  
Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė Veslava 
Dubakienė 

2022 m. 
lapkričio  

24 d. 
17.00 val. 

Diskusija „Apie ką 
kalba mamos“. 
Susitikimas su knygos 
autore  Egle Vankeviče 

Vievio m. Lazdynų Pelėdos 
biblioteka  

Renata Simanavičienė, 
tel. +370 60 110353 

2022 m.  
lapkričio  

25 d. 
16.30 val. 

Giedrio Petkevičiaus 
knygos ,,Karo žmonės '' 
pristatymas 

Elektrėnų sav. viešoji biblioteka Ona Andriejauskienė   
tel. +370  620 22900 

2022 m. 
lapkričio 

23, 24, 30 d. 
14.30-18.00 

val. 

Edukacija ,,Kalėdinių 
dekoracijų gamyba'' 

Elektrėnų sav. viešoji biblioteka Rima Čepienė 
tel.+370 614 53290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus 

2022 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1VT-112 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„KOLEGIALAUS MOKYMOSI PATIRTYS VIEVIO GIMNAZIJOJE IR KITOSE 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Elektrėnų savivaldybės mokytojų konferencijos “Kolegialaus mokymosi patirtys 
Vievio gimnazijoje ir kitose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose” (toliau – Konferencija) 
nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą ir uždavinius, reikalavimus pranešimams, 
organizatorius, dalyvių registraciją ir organizavimo bei vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Elektrėnų sav. Vievio gimnazija, Elektrėnų švietimo 
paslaugų centras. 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, 
stiprinti kolegialųjį ryšį. 

4. Konferencijos uždavinys – mokytojai, dalyvaudami konferencijoje, pasidalins 
kolegialaus mokymosi patirtimis ugdymo procese, perims gerąją praktiką, pasisems naujų idėjų, 
užmegs ryšius tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

5. Konferencijos dalyviai – savivaldybės metodinės tarybos nariai, savivaldybės 
švietimo įstaigų bendrojo ugdymo mokytojai. 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

6. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė. 
7. Pranešimų forma – žodinis pranešimas skaidrėmis. 
8. Reikalavimai pranešimui: 

8.1. pranešimo turinys turi būti informatyvus, atitikti Konferencijos temą ,,Kolegialaus 
mokymosi patirtys Vievio gimnazijoje ir kitose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“; 

8.2. pranešimo trukmė iki 10 min.; 



 

8.3. pranešimai gali būti iliustruoti vaizdiniais/praktiniais pavyzdžiais, demonstruojamos 
priemonės, filmuota medžiaga ir pan. 

8.4. pranešimų nuotraukos turi būti kokybiškos, pakankamos raiškos. 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

9. Dalyviai-klausytojai registruojasi iki 2022 m. lapkričio 28 d. http://semiplius.lt  
10. Pranešėjai registruojasi iki 2022 m. lapkričio 18 d. http://semiplius.lt 
11. Konferencijos pranešėjas užpildo registracijos anketą (Nuostatų 1 priedas) ir siunčia 

konferencijos organizatoriams el. paštu rimunda77@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 18 d. 

VI SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

12. Konferencija vyks virtualioje ZOOM aplinkoje. Renginio organizatoriai nuorodą į 
virtualų renginį bei dienotvarkę konferencijos dalyviams ir pranešėjams išsiųs asmeniniais 
elektroniniais paštais, nurodytais http://semiplius.lt likus 1-2 dienoms iki renginio. Jungiantis 
prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kad renginio administratorius galėtų identifikuoti dalyvius. 

13. Laikas: 2022 m. lapkričio 29 d.  
14. Pradžia: 14 val. 
15. Trukmė: priklausys nuo užsiregistravusių pranešėjų skaičiaus. 
16. Pranešėjai – Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų bendrojo ugdymo mokytojai. 
17. Elektrėnų švietimo paslaugų centras išduos kvalifikacijos tobulinimo pažymas 

Konferencijos pranešėjams ir dalyviams. 
18. Konferencijos metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Ši medžiaga bus 

naudojama renginio viešinimo tikslais. 
19. Konferencijos organizacinė grupė: Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Jolanta Karsakaitė ir Valda Karmazienė, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 
metodinės tarybos pirmininkė Rita Bimbirienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė 
Jolita Dzimidavičienė. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.  
21. Apie konferenciją bus skelbiama Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir Vievio 

gimnazijos internetinėse svetainėse, dalyvių nuotraukos gali būti viešinamos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„ KOLEGIALAUS MOKYMOSI PATIRTYS VIEVIO GIMNAZIJOJE IR KITOSE 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE “ 

 

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

VARDAS  
PAVARDĖ  

 

Darbovietė  
Pareigos  

 

 

Kvalifikacinė 
kategorija 

      Mokytojas       Vyr. mokytojas      Metodininkas      Ekspertas 

 

Kontaktams ir 
korespondencijai 

Elektroninio pašto 
adresas 

 

Telefono nr.  
 

Pranešimo pavadinimas (įrašyti į žemiau esantį laukelį): 
 

 

 

Pranešimo trukmė 

 

 

 

 

Trumpas pranešimo pristatymas (anotacija) iki 5-10 sakinių. 

 

 
 

 

 


