
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

 2022 M. GRUODŽIO MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 
                      
                                                           
                          

                     PATVIRTINTA 

                                     Elektrėnų švietimo paslaugų centro   
                          direktoriaus  

                                                                                                   2022-11-30 įsakymu Nr. 1VT-123 

 

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  

gruodžio 

1,7,8,12,14 d. 

ir  

2022 m. 

gruodžio 

15,19,21,22, 

28,29 d.  

15.00 – 16.30 

val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Anglų kalbos kursai, 

A1 lygio“ (80 ak. val.) III modulis 

tema „ Diena iš Dienos“ (16 ak. 

val.) ir IV modulis tema „Blogų 

orų nebūna“ (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 2022-12-03 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

2022 m  

gruodžio 

1,7,8,12,14 d. 

ir  

2022 m. 

15,19,21,22,28,

29 d. 

15.00 – 16.30 

val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Anglų kalbos kursai, 

B1 lygio“ (80 ak. val.) III modulis 

tema „Gamta“ (16 ak. val.) ir II 

modulis tema „Kūnas ir 

sveikata“ (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 2022-12-03 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

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


 

2022 m.  

gruodžio 2 d. 

8.00 val. 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymosi visą 

gyvenimą ir įvairiose profesijose 

(angl. k. - transversal) taikomų 

kompetencijų ugdymas bendrojo 

lavinimo mokyklose“ (40 val.) III 

modulis tema „Neformaliojo 

ugdymo principų ir metodų 

taikymas tobulinant 

kompetencijas“ (10 val.) 

Lektorius: N. Miginis 

A. Pupininkienė Šakių ,,Žiburio" 

gimnazijos 

bendruomenė 

Kontaktiniu 

būdu, Šakiai 

Iki 2022-12-02 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

2022 m.  

gruodžio 

3,7,10,14 d. 

trečiadieniais 

– 18.00 val. 

šeštadieniais – 

10.00 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.) VI modulis „Kompensavimo 

strategijos“ (10 val.)  

Lektorė: A. Skučienė, Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ progimnazijos lietuvių 

k. mokytoja metodininkė 

A. Pupininkienė 

 

Suaugę Ukrainos 

piliečiai 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

progimnazija 

Registracija 

http://semiplius.lt   

Mokymai apmokami iš 

ŠMSM skirtų lėšų 

2022 m. 

gruodžio  

5-7 d. 

(valanda bus 

patikslinta) 

Ilgalaikė programa: 

Tarpžinybinis 

bendradarbiavimas dirbant su 

delinkventinio elgesio 

jaunuoliais“ 

II modulis. Santykio kūrimas su 

deviantinio, delinkventinio ir 

kriminalinio elgesio jaunuoliu. 

Lektroius: N. Miginis 

J. Grisiūnienė Švietimo įstaigos Nuotolinis 

ZOOM 

Iki 2022-12-02 registruotis    

http://semiplius.lt  

 

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


 

2022 m. 

gruodžio 7 d. 

13.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų gerosios 

patirties renginys „Edukacinės 

lauko erdvės“ 

J. Dzimidavičienė 

L. Komparskienė 

A. Siliūnienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Elektrėnų m/d 

„Žiogelis“, 

Trakų g. 6, 

Elektrėnai. 

Iki 2022-12-06 

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

2022 m. 

gruodžio 8 d. 

16.00 val. 

Pagalbos vaikui specialistų 

praktinė išvyka į VšĮ Abos centrą 

 

J. Grisiūnienė 

 

Pagalbos vaikui 

specialistai 

Vilnius 

 

Iki 2022-12-05 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Išvykimas 14,45 val., ŠPC 

vidinis kiemas 

2022 m. 

gruodžio 9 d. 
Ilgalaikės programos „Kaip 

kūrybiškai ir kokybiškai 

įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo 

programą?“ 

 

I modulis. Pasiekimų stebėsena ir 

vertinimas 

Lektroius: S. Neifachas 

J. Dzimidavičienė Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 

kab. 

Iki 2022-12-08 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Kaina bus patikslinta po 

mokymų. 

2022 m.  

gruodžio 12 d. 

8.00 val. 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymosi visą 

gyvenimą ir įvairiose profesijose 

(angl. k. - transversal) taikomų 

kompetencijų ugdymas bendrojo 

lavinimo mokyklose“ (40 val.) III 

modulis tema „Neformaliojo 

ugdymo principų ir metodų 

taikymas tobulinant 

kompetencijas“ (10 val.) 

Lektorius: N. Miginis 

 

 

A. Pupininkienė Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centras 

Kontaktiniu 

būdu, 

Vilkaviškis 

Iki 2022-12-10 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

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


 

2022 m. 

gruodžio 12 d. 

13.00 val. 

Praktinė išvyka į Panevėžio 

STEAM centrą 

J. Grisiūnienė Švietimo įstaigos Panevėžys Iki 2022-12-09 

registruotis     

http://semiplius.lt 

Išvykimas 11.00 val., 

ŠPC vidinis kiemas 

Kaina 2 eur. 

2022 m. 

gruodžio 13 d. 

13.00 val. 

Paskaita. Darbas su specialiųjų 

poreikių vaikais/mokiniais. Ką 

turi žinoti mokytojo padėjėjas? 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė 

J. Grisiūnienė 

 

Mokytojų padėjėjai 

(dirbantys su 

spec.poreikių 

vaikais) 

 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 

kab. 

Iki 2022-12-13 

registruotis     

http://semiplius.lt 

 

2022 m. 

gruodžio 14 d. 

13.00 val. 

Seminaras „Kompetencijomis 

grįstas ugdymas pamokoje“. 

Lektorė: prof. Aušra Kazlauskienė, 

VU ŠA 

A. Reklaitienė Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai, UTA 

komandos nariai, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

salė, II aukštas, 

208 kab 

Iki 2022-12-13 

registruotis     

http://semiplius.lt 

 

METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m. 

gruodžio 7 d. 

13.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinis 

pasitarimas 

J. Dzimidavičienė 

R. Krukonienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Elektrėnų m/d 

„Žiogelis“, 

Trakų g. 6, 

Elektrėnai. 

Iki 2022-12-06 

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

2022 m. 

gruodžio 7 d. 

14.00 val. 

Įdarbintų karjeros specialistų 

pasitarimas dėl ugdymo karjerai 

veiklų planavimo, kitų aktualių 

klausimų 

A. Pupininkienė Įdarbinti karjeros 

specialistai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 

kab. 

 

Iki 2022-12-06 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

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


 

2022 m  

gruodžio 13 d. 

13.00  val. 

Mokytojų padėjėjų (dirbančių su 

spec.poreikių vaikais) metodinis 

pasitarimas 

J. Grisiūnienė 

A. Juonienė 

Mokytojų padėjėjai 

(dirbantys su 

spec.poreikių 

vaikais) 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 

kab. 

Iki 2022-12-13 

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

2022 m. 

gruodžio 13 d. 

14.15 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų 

metodinės tarybos posėdis 

J. Dzimidavičienė 

A. Liutkevičienė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

mokyklų metodinės 

tarybos nariai 

Nuotolinis  

ZOOM 

Registruotis     

http://semiplius.lt  

Prisijungimo nuoroda bus 

išsiųsta į el. paštus. 

2022 m. 

gruodžio 15 d. 

15.00 val. 

 

Fizinio ugdymo mokytojų 

metodinis pasitarimas 

J. Grisiūnienė 

N. Kučinskaitė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 

kab. 

Registruotis     

http://semiplius.lt 

 

2022 m. 

gruodžio 16 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 

 

Registruotis     

http://semiplius.lt 

 

2022 m. 

gruodžio 20 d. 

15.00 val. 

Mokyklų bibliotekininkų 

metodinis pasitarimas 

V.Pranckevičienė 

L.Dzingienė 

Bibliotekininkai Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 

kab. 

 

 

 

Registruotis     

http://semiplius.lt 

 

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


 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

Iki 2022 m. 

gruodžio 

31  d. 

 

Elektrėnų meno mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 

G. Mataitienė 

Vaikų kūrybiniai 

drabai 

Švietimo 

paslaugų 

centro stendai, 

Rungos g. 5, II 

aukštas  

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą! 

Iki 2022 m. 

gruodžio 16 d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų nuotraukų 

virtuali paroda „LEGO šalis“ 

J. Dzimidavičienė 

R. Stankevičienė 

O. Chvorostova 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai ir 

ugdytiniai. 

Elektrėnų 

lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Registruotis     

http://semiplius.lt 

Nufotografuoto darbo 

nuotrauką ir dalyvio 

kortelę (Priedas Nr. 1) nuo 

2022 m. lapkričio 28 d. iki 

2022 m. gruodžio 16 d. 

atsiųsti organizatoriui el. 

paštu 

olga.chvorostova@gmail.c

om. 

Iki 2022 m. 

gruodžio 23 d. 

 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 

mokinių kūrybinis atvirukų 

konkursas „Kalėdinis paštas" 

 

G. Mataitienė 

A. Pupininkienė 

Mokiniai : 

I amžiaus grupė 5-8 

metų; 

II amžiaus grupė 9-

12 metų; 

III amžiaus grupė 

13-18 metų.   

Elektrėnų 

meno 

mokyklos 

dailės skyrius 

 

Darbai siunčiami iki 2022 

m. gruodžio 23 d. el. p. 

gitana.mataitiene@gmail.c

om ,  

dailės mokytojai Gitanai 

Mataitienei. 

2022 m. 

gruodžio 3 d. 

10 val. 

 

34-asis Lietuvos mokinių fizikos 

čempionatas 

J. Grisiūnienė 9-12 klasių mokiniai Vilnius, 

Kaunas, 

Klaipėda, 

Šiauliai ir 

Panevėžys 

Registracija 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSfXYAB

QUILHVfklNFTP7lv4WB

qiKzi83pieRAVa-

66lUvNFFA/viewform  

 

http://semiplius.lt/
mailto:olga.chvorostova@gmail.com
mailto:olga.chvorostova@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYABQUILHVfklNFTP7lv4WBqiKzi83pieRAVa-66lUvNFFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYABQUILHVfklNFTP7lv4WBqiKzi83pieRAVa-66lUvNFFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYABQUILHVfklNFTP7lv4WBqiKzi83pieRAVa-66lUvNFFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYABQUILHVfklNFTP7lv4WBqiKzi83pieRAVa-66lUvNFFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYABQUILHVfklNFTP7lv4WBqiKzi83pieRAVa-66lUvNFFA/viewform


 

2022 m. 

gruodžio 7 d. 

15 val. 

 

6-oji Lietuvos geomokslų 

olimpiada 

J. Dzimidavičienė 8-11 klasių mokiniai Nuotoliniu 

būdu 

Daugiau informacijos: 

http://www.lgeo.chgf.vu.lt 

/ 

2022 m. 

gruodžio 9 d. 

Futbolo 5x5 zoninės varžybos 

 

J. Grisiūnienė 

P. Franceson 

2010 m. gimimo ir 

jaunesni vaikinai                

Jonava Išvykimas 10.30 val. 

2022 m. 

lapkričio 14 d. 

– gruodžio 9 

d. (imtinai) 

19-asis Lietuvos mokinių 

informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas „Bebras“ I 

etapas (1-12 kl. Mokiniai) 

J. Dzimidavičienė 1-12 klasių mokiniai Nuotolinis Daugiau informacijos: 

https://bebras.lt/kvieciame

-i-19-taji-bebro-konkursa/ 

Rezultatai bus skelbiami 

gruodžio 12 d. 

2022 m. 

gruodžio 20 d. 

Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada (LMIO). II 

(savivaldybės) etapas 

J. Dzimidavičienė 8-12 klasių mokiniai Bendrojo 

ugdymo 

mokyklose 

Mokinių sąrašus atsiųsti 

iki 2022 m. gruodžio 9 d. 

jolita.dzimidaviciene@esp

c.lt  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2022 m. 

gruodžio 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.  

gruodžio 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 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje arba 

nuotoliniu 

būdu 

Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.

lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

http://www.lgeo.chgf.vu.lt/
https://bebras.lt/kvieciame-i-19-taji-bebro-konkursa/
https://bebras.lt/kvieciame-i-19-taji-bebro-konkursa/
mailto:jolita.dzimidaviciene@espc.lt
mailto:jolita.dzimidaviciene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt


 

aliona.sasnauskiene@espc

.lt 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

pritaikymas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

G.Mačionienė Elektrėnų 

,,Versmės“ 

gimnazija, Vievio 

gimnazija, 

Semeliškių 

gimnazija. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Kontaktinis asmuo:  

G.Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
Iki 2022 m.  

gruodžio 30 d. 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

(NSŠ) programų,  kurioms 2022 

m. skirtas finansavimas, teikėjų 

konsultavimas dėl programų 

ataskaitų pildymo 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras 

Dėl konsultacijos kreiptis  

tel: 8 528 39826  

arba el. p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt  

 

Pagal 

susitarimą 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto valdybos posėdis dėl 

2023 m. veiklos planavimo. 

J. Grisiūnienė 

J. Dzimidavičienė 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

 

TAU valdyba Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centro 

posėdžių salė, 

II aukštas, 207 

kab. 

 

 VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 

2022 m. 

gruodžio 8 d. 

12.00 val. 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminas 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 18,  

Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centras, 

kompiuterių klasės 

Registracija į 

kategorijų egzaminus 

vyksta 

čia: https://eksternams.

nsa.smm.lt/ 

 

https://eksternams.nsa.smm.lt/
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. 

gruodžio 

8 d. 

10.45 val. 

 

14.00 val. 

Edukacinė išvyka į Marijos ir Jurgio Šlapelių namą 

– muziejų. 

 

 

Praktinės dirbtuvės „Asmeninių kvepalų kūrimas“. 

Atsakingas asmuo:  

Ala Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

TAU klausytojai Vilnius 

Kvepiantys 

aliejai „Kap 

kap“, 

Vilnius 

Dalyvių 

skaičius – 33 

Viso 

renginio 

trukmė – 4 

val. 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

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

 

2022 m. 

gruodžio 7 d. 

15 val.  

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos klausimai“. 

Lektorė, humanitarinių mokslų docentė, dr. Vida 

Kniūraitė. 

Atsakingas asmuo: 

Vida Pranckevičienė  

Tel. 8 528 34271 

TAU klausytojai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g.5, 

Elektrėnai 

Paskaita 

nemokama 

2022 m. 

gruodžio 14 d. 

15 val. 

Ekskursija į Lietuvos etnokosmologijos muziejų Atsakingas asmuo: 

Vida Pranckevičienė  

Tel. 8 528 34271 

 

 

 

 

TAU klausytojai Molėtų raj.  

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


 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

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

 

2022 m. 

gruodžio 

5 d. 

14.00 val. 

Maisto sektoriaus 

užsiėmimų veiklos, 

tema „Kalėdos“  

Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

TAU klausytojai Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centras 

 

2022 m. 

gruodžio 7 d., 

17 d., 21 d., 28 

d. 

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo 

užsiėmimai 

Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU klausytojai 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. 

gruodžio 15 d. 

 

Konsultacijos 

sprendžiant 

problemas, iškilusias 

naršant internete, 

diegiant išmaniąsias 

programėles, 

siunčiant el. laiškus ir 

kt. 

Atsakingas asmuo: 

J. Dzimidavičienė 

Tel: 8 528 39826 

Jolita.dzimidaviciene@espc.lt 

TAU klausytojai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5, Elektrėnai, 208 

kab. 

Registracija 

Tel. 8 528 39826 

                                       

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

Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus 

2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V1-56 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ KŪRYBINIO ATVIRUKO KONKURSO  

,,KALĖDINIS PAŠTAS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko konkurso „Kalėdinis paštas“  nuostatai 

reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus pateiktiems darbams, vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja - Elektrėnų meno mokykla el.p.elektrenu.meno.mokykla@gmail.com, 

Elektrėnų meno mokyklos dailės mokytoja Gitana Mataitienė,  telefonas +37061888708,    

el. p. gitana.mataitiene@gmail.com ,         

Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Kontaktinis asmuo metodininkė Ala Pupininkienė, telefonas (8 

528) 39 826 el. paštas ala.pupininkiene@espc.lt 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, vertybinių nuostatų puoselėjimą. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinius domėtis lietuvių kalendorinėmis šventėmis; 

4.2. suteikti galimybę įprasminti Šv. Kalėdų džiaugsmą; 

4.3. skatinti mokinius originaliai ir kūrybiškai eksperimentuoti. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokiniai: 

5.1 Amžiaus grupė 5-8 metų; 

5.2 Amžiaus grupė 9-12 metų; 

5.3 Amžiaus grupė 13-18 metų. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS 

 

6. Darbo formatas A5, atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai. 

7. Konkursui darbai siunčiami kokybiškai nufotografuoti. Darbo nuotrauka turi būti ne didesnės nei 3 

megabaitų apimties, JPEG arba JPG formato, gali būti pakoreguotos (apdirbtos) skaitmeniniu būdu: 

apkirptos ir išlygintos. 

8. Siunčiant darbų nuotraukas būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą ir 

rengusį mokytoją. 

9. Kartu su darbų nuotraukomis pateikiami dalyvių sąrašai. 

 

V.  KONKURSO EIGA 

 

10. Darbus atsiųsti iki 2022 m. gruodžio 23 d. el. p. gitana.mataitiene@gmail.com , dailės mokytojai 

Gitanai Mataitienei. 

11. 2023 m. sausio 6 d. bus vykdoma darbų peržiūra. Darbų autoriams bus skiriamos nominacijos. 

mailto:el.p.elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com


 

12. Nominuotiems dalyviams ir juos rengusiems mokytojams bus skiriamos padėkos. 

13. Rezultatai bus skelbiami sausio 14 dieną Elektrėnų meno mokyklos interneto svetainėje  ir socialinių 

tinklų Facebook paskyroje.   

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

 

14. Darbų vertinimo kriterijai: 

14.1. Atitikimas temai; 

14.2. Estetika ir meniškumas; 

14.3. Originalumas; 

14.4. Atlikimo technika; 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, jeigu jie neatitinka konkurso nuostatų 

reikalavimų arba pateikiami po nurodyto termino. 

16. Konkurso darbų paroda eksponuojama Elektrėnų meno mokyklos interneto svetainėje  ir socialinių 

tinklų Facebook paskyroje, Elektrėnų savivaldybėje, Elektrėnų švietimo paslaugų centre.    

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus 

fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui ( plakatai, periodinė spauda, parodos ir 

kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.  

18. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius 

teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

            19. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. 

            20. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

 

____________________ 
  



 

PATVIRTINTA  

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-55 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ VIRTUALIOS PARODOS „LEGO ŠALIS“  

NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

virtualios parodos „Lego šalis“ (toliau-Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo ugdymui.  

3. Parodą organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai.  

4. Parodą rengia ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės: Rasa Stankevičienė ir Olga 

Chvorostova. Parodos koordinatoriai: Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Sigita Lapkauskienė 

ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Vaidielienė. Tel.  +37052839660;                  el.paštas 

darzelis@elektrenupasaka.lt.   

5. Parodos partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

6. Parodos nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ interneto svetainėje adresu 

www.elektrenupasaka.lt. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

7. Tikslas – naudojant LEGO konstruktorius, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, lavinti smulkiąją 

motoriką, vaizduotę, išradingumą, kūrybiškumą, gebėjimą susikaupti ir nusiraminti. 

Uždaviniai: 

- organizuoti konstravimo veiklas, 

- į konstravimo veiklą įtraukti spec. poreikių turinčius vaikus, 

- lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą. 

III. DALYVIAI 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir 

ugdytiniai.  

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

9. Parodos dalyviai, panaudodami LEGO konstruktorius, kuria kompozicijas, statinius ir t.t. 

10. Darbas gali būti individualus arba grupinis.  

11. Registracija per sistemą www.semiplius.lt  

12. Nufotografuoto darbo nuotrauką ir dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1) nuo 2022 m. lapkričio 28 d. 

iki 2022 m. gruodžio 16 d. atsiųsti organizatoriui el. paštu olga.chvorostova@gmail.com. 

  

mailto:darzelis@elektrenupasaka.lt
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13. Atsiųsti darbai nuo 2022 m. gruodžio 27 d. bus eksponuojami virtualioje erdvėje, interneto 

svetainėje adresu www.elektrenupasaka.lt . 

 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Parodos dalyviai apie dalyvavimą parodoje gaus Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų 

centro pažymas ir organizatoriaus padėkos raštus.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbų nuotraukas Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

interneto svetainėje adresu www.elektrenupasaka.lt 

16. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

______________________ 

  

http://www.elektrenupasaka.lt/
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Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualios 

parodos „Lego šalis“ nuostatų 

priedas Nr. 1 

DALYVIO KORTELĖ 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

adresas, el. paštas, tel. 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdytinio vardas ar grupės 

pavadinimas, vaikų amžius  

 

_____________________ 

  



 

PATVIRTINTA 

Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. 

įsakymu Nr. 1 V-14 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES RENGINIO  

„VAIKUI PALANKIŲ EDUKACINIŲ LAUKO ERDVIŲ KŪRIMAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios 

patirties renginio „Vaikui palankių edukacinių lauko erdvių kūrimas“ nuostatai (toliau – Renginys), 

nuostatai reglamentuoja Renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, reikalavimus pranešimui, organizavimo 

tvarką. 

2. Renginį organizuoja Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pavaduotoja ugdymui Laima 

Komparskienė (tel. Nr. (8 674 43520), el. paštas laima.ziogelis@gmail.com) ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Agnė Siliūnienė (agne.siliuniene@gmail.com).  

3. Renginio partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras (toliau – Centras). 

4. Renginio nuostatai skelbiami Centro mėnesio veiklos plane, interneto svetainėje adresu 

www.espc.lt ir socialiniuose tinkluose. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Renginio tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą 

ugdymo(si) procese, įtraukiant mokyklos bendruomenę. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti mokyklų bendruomenes kurti edukacines erdves;  

6.2. skatinti mokyklas mokinių ugdymo(si) procesą organizuoti edukacinėse erdvėse;  

6.3. dalintis gerąją mokyklų edukacinių erdvių kūrimo bei visapusiško jų panaudojimo patirtį. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Renginio dalyviai - Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai. 
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IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 

7. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė iš vienos Elektrėnų 

savivaldybės mokyklos. 

8. Pranešimų forma – žodinis pranešimas skaidrėmis. 

9. Reikalavimai pranešimui: 

9.1. pranešimo turinys atitikti renginio temą ir tikslą. 

9.2. pranešimų trukmė 5-10 min. 

9.3. pranešimų nuotraukos turi būti kokybiškos, pakankamos raiškos ir ryškios; pranešimas 

informatyvus, atitinkantis Renginio temą. 

 

V SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Renginys vyks 2022 m. gruodžio 7 d., 13.00 val., Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 

metodiniame kabinete. 

11. Dalyviai ir pranešėjai registruojasi iki 2022 m. gruodžio 6 d. per www.semiplius.lt  

12. Pranešėjai gaus Centro pažymas apie skaitytus pranešimus ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.  

14. Apie Renginį bus skelbiama Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ ir Centro 

svetainėse, socialiniuose tinkluose, todėl dalyvių nuotraukos gali būti viešinamos 

15. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

___________________________ 
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