
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

 2023 M. SAUSIO MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 
                      
                                                       
                          

                   PATVIRTINTA 

                                    Elektrėnų švietimo paslaugų centro   
                          direktoriaus  

                                                                                                  2022-12-29 įsakymu Nr. 1VT-130 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2023 m.  

sausio 4, 5, 9, 

11, 12, 16, 18, 

19, 23, 25 d. 

15.00 – 16.30 

val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Anglų kalbos 

kursai, A1 lygio“ (80 ak. val.) 

IV modulis tema „Blogų orų 

nebūna“ (16 ak. val.) ir V 

modulis tema „Socialinė erdvė“ 
(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 2023-01-03 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

2023 m.  

sausio 4, 5, 9, 

11, 12, 16, 18, 

19, 23, 25 d. 

15.00 – 16.30 

val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Anglų kalbos 

kursai, B1 lygio“ (80 ak. val.) 

IV modulis tema „Kūnas ir 

sveikata“ (16 ak. val.) ir V 

modulis tema „Pasaulis ir 

nusikaltimai“ 

Lektorė: Ana Taraškevič, 

Vilniaus r. Rudaminos 

A. Pupininkienė Vilniaus r. 

Rudaminos 

Ferdinando 

Ruščico 

gimnazijos 

bendruomenė 

Kontaktiniu būdu, 

adresu 

Gamyklos g. 22B, 

Rudamina 

Iki 2023-01-03 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

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


 

Ferdinando Ruščico gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytoja 

2023 m.  

sausio 6 d.  

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos tema 

„UTA  įgyvendinimas: mokinių 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymas lietuvių kalbos 

pamokose I-IV gimnazijų  

klasėse“ (40 ak. val.) II  

modulis tema „Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus ugdančios 

veiklos lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose I-IV 

gimnazijos klasėse“ (10 ak. val.) 

Lektorė: Augutė Liutkevičienė, 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

A. Pupininkienė Vilniaus rajono 

mokytojams 

nuotoliu Iki 2023-01-05 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

2023 m.  

sausio 17 d.  

14.00 val. 

Gerosios patirties sklaida tema 

„Kokybiškas pradinis ugdymas 

kiekvienam mokiniui saugioje 

aplinkoje“ 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinio ugdymo 

metodinių ratelių 

primininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

salė, II aukštas, 

208 kab. 

Iki 2023-01-16 

registruotis     

http://semiplius.lt  

METODINIAI PASITARIMAI 
2023 m.  

sausio 4 d. 

14.00 val. 

Karjeros specialistų 

pasitarimas dėl ugdymo karjerai 

veiklos planų aptarimo, kitų 

aktualių klausimų 

 

 

 

A. Pupininkienė Karjeros 

specialistai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-04 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

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


 

2023 m.  

sausio 5 d. 

10.30 val. 

Lietuvių kalbos mokytojų 

metodinio būrelio nuotolinis 

pasitarimas renginių 

organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė 

R. Bimbirienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojų 

Nuotoliu Zoom 

pagalba: 

https://us06web.zo

om.us/j/894038173

28 

Iki 2023-01-04 

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

 

2023 m.  

sausio 5 d. 

13.00 val. 

Bendrojo ugdymo ir meno 

mokyklų dailės mokytojų 

metodinis pasitarimas 2023 m. 

veiklos plano sudarymo ir 

konkursų, olimpiadų 

organizavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

A. Morkūnas 

Bendrojo ugdymo 

ir meno mokyklų 

dailės mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 
https://us06web.zoo
m.us/j/83601580227 

Iki 2023-01-04 

registruotis 

http://semiplius.lt  

 

2023 m.  

sausio 9 d. 

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas O. Apanavičienė 

J. Grisiūnienė 

Psichologai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-10 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

2023 m . 

sausio 10 d. 

14.30 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

muzikos mokytojų metodinis 

pasitarimas 2023 m. konkursų, 

olimpiadų organizavimo 

klausimais. 

A. Pupininkienė 

G. Barzdaitienė 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų muzikos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-10 

registruotis 

http://semiplius.lt  

 

2023 m.  

sausio 11 d. 

15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų 

metodinis pasitarimas 

O. Fylerytė 

J. Grisiūnienė 

Chemijos, 

fizikos, biologijos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 kab. 

Iki 2023-01-10 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

2023 m.  

sausio 16 d. 

13.00 val. 

Logopedų, spec. pedagogų  

metodinis pasitarimas 

A. Gudelienė 

J. Grisiūnienė 

Logopedai, spec. 

pedagogai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 kab. 

Iki 2023-01-15 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

https://us06web.zoom.us/j/89403817328
https://us06web.zoom.us/j/89403817328
https://us06web.zoom.us/j/89403817328
http://semiplius.lt/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F83601580227&sa=D&ust=1672737900000000&usg=AOvVaw206_KJouRa16cii33hYO-t
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F83601580227&sa=D&ust=1672737900000000&usg=AOvVaw206_KJouRa16cii33hYO-t
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


 

2023 m.  

sausio 17 d.  

15.00 val. 

Pradinio ugdymo metodinių 

ratelių primininkų metodinis 

pasitarimas dėl 2023 m. veiklos 

plano sudarymo ir kt. klausimais 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinio ugdymo 

metodinių ratelių 

primininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-16 

registruotis     

http://semiplius.lt  

2023 m.  

sausio 18 d. 

13.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų ir pavaduotojų 

metodinis pasitarimas dėl 2023 

m. veiklos plano 

R. Krukonienė 

J. Dzimidavičienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai,  

Metodinio būrelio 

nariai. 

Sodų g. 7, 

Elektrėnų vaikų 

lopšelis-darželis 

“Drugelis” 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

2023 m.  

sausio 18 d. 

14.30 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas rusų k. olimpiados 

organizavimo ir kt. aktualiais 
klausimais 

A. Pupininkienė 

T. Einorienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-17 

registruotis     

http://semiplius.lt  

2023 m.  

sausio 19 d. 

13.30 val. 

 

Šokio mokytojų metodinis 

pasitarimas 

J. Dzimidavičienė Šokio mokytojai Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2023-01-18 

registruotis     

http://semiplius.lt 

 

2023 m. 

sausio 20 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 

 

2023 m.  

sausio 24 d. 

15.00 val. 

Informacinių technologijų 

mokytojų metodinis pasitarimas 

dėl 2022 m. veiklos ataskaitos ir 

2023 m. veiklos plano 

A.Valentinavičienė  

J. Dzimidavičienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai  

Saulės g. 30, 

Elektrėnų 

“Versmės” 

gimnazija, 403 k. 

Iki 2023-01-23 

registracija 

http://semiplius.lt      

 

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


 

2023 m. 

sausio 25 d. 

14.15 val. 

 Elektrėnų savivaldybės mokyklų 

metodinės tarybos posėdis dėl 

2023 m. veiklos plano 

 

A. Liutkevičienė  

J. Dzimidavičienė 

Mokyklų 

metodinės 

tarybos nariai 

 

Nuotolinis Iki 2023-01-24 

registracija 

http://semiplius.lt      

 

2023 m. 

sausio  

26 d. 

15.00 val. 

Socialinių mokslų mokytojų 

(istorijos ir geografijos) 

metodinio pasitarimas dėl 2022 

m. veiklos ataskaitos ir 2023 m. 

veiklos plano 

V. Jodkė 

J. Dzimidavičienė 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 kab. 

Iki 2023-01-25 

registracija 

http://semiplius.lt      

 

2023 m.  

sausio  

30 d. 

15.00 val. 

Matematikos mokytojų metodinis 

pasitarimas 

A.Stančikaitė 

J. Grisiūnienė 

Matematikos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 208 kab. 

Iki 2023-01-29 

Registracija 

http://semiplius.lt      

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

Iki 2023 m. 

sausio 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! 

2023 m. 

sausio 

 2 – 31 d. 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programos 

„Interjerinės lėlės kūrimas“ 

kūrybinių darbelių paroda 

(mokytoja: Rima Čepienė) 

A. Pupininkienė Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

programos 

dalyvių darbeliai 

Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5, II aukštas  

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą! 

2023 m.  

sausio 12 d. 

10.00 val. 

11 kl. mokinių anglų kalbos 

olimpiados II etapas 

 

A. Pupininkienė 

 

11 kl.. mokiniai Švietimo paslaugų 

centro salė ir 

metodinis 

kabinetas, Rungos 

g. 5, II aukštas 

Iki 2023-01-04 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

 

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


 

2023 m. 

 sausio 18 d. 

9.00 val. 

61-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-10 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-01-10 

2023 m.  

sausio 18 d. 

12.00 val. 

61-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. 

mokiniai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-01-10 

Iki 2023 m. 

sausio 20 d. 

 

 

2022 m. 

sausio 24 d. 

14.30 val. 

Pateikti geriausius jaunųjų 

filologų konkurso darbus  

 

 

Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso darbų 

vertinimas 

A. Pupininkienė Mokinių darbai Švietimo 

paslaugų centras 

Darbus word formatu 

atsiųsti elektroniniu paštu  

(ala.pupininkiene@espc.lt)  

metodininkei Alai 

Pupininkienei   

2023 m.  

sausio 20 d. 

9.00 val. 

70-oji Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-12 kl. mokiniai Švietimo 

paslaugų centro, 

Rungos g. 5, II 

aukštas 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-01-13 

2023 m.  

sausio 20 d. 

13.45 val. 

70-osios Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiados darbų 

vertinimas 

J. Grisiūnienė Fizikos mokytojai Švietimo 

paslaugų centro, 

Rungos g. 5, II 

aukštas 

 

 2023 m.  

sausio 24 d. 

10.00 val. 

 

14.30 val. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados II – asis etapas 

 

 

Olimpiados dalyvių darbų 

taisymas 

A. Pupininkienė 

 

9-12 kl. mokiniai 

 

 

 

Vertinimo 

komisija 

Švietimo 

paslaugų centro 

salė ir metodinis 

kabinetas, 

Rungos g. 5, II 

aukštas 

Iki 2023-01-16 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

 

Iki 2023 m. 

sausio 27 d. 

Pateikti vokiečių kalbos 8 

klasių mokinių konkurso ir 11 

klasės mokinių olimpiados I 

etapo nugalėtojų  - dalyvių 

sąrašą/paraišką į II konkurso 

etapą 

A. Pupininkienė 8 kl. mokinių 

sąrašas 

Švietimo 

paslaugų centras 

dalyvių sąrašų (formos 

pridedamos), pasirašytus 

vadovo ir nuskanuotus 

pateikti el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

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


 

2023 m.  

sausio 28 d. 

Geografijos konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 

J. Dzimidavičienė 6-8 kl. ir 9-12 kl. 

mokiniai 

LITEXPO parodų 

rūmuose 

arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

Registracija nuo 2023 m. 

sausio 9 d.  

Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt puslapyje 

2023 m.  

sausio 31 d. 

10.00 val. 

 

 

Anglų kalbos konkursas 9 – 10 

kl. mokiniams 

A. Pupininkienė 8 kl. mokinių 

sąrašas 

Švietimo 

paslaugų centro 

salė ir metodinis 

kabinetas, 

Rungos g. 5, II 

aukštas 

Iki 2023-01-18 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

 

2023 m. 

vasario 1 d. 

9.00 val. 

55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-10 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-01-20 

2023 m. 

vasario 1 d. 

12.00 val. 

55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. 

mokiniai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-01-20 

2023 m. 

vasario 2 d. 

34-ioji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada (8, 9– 

12 / I–IV gimnazijos kl.)  

III etapo pirma dalis 

J. Dzimidavičienė 9-12 kl. mokiniai Nuotolinis Dalyvių registracija nuo 

2022 m. sausio 10 d. iki 

sausio 20 d. 

2023 m. 

vasario 7 d. 

(laikas bus 

patikslintas 

vėliau) 

71-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-12 kl. mokiniai Vieta bus 

patikslinta vėliau 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-02-01 

2023 m. 

vasario 8 d. 

9.00 val. 

5-8 kl. mokinių matematikos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 5-8 kl. mokiniai Švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus pateikti 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

iki 2023-02-01 

Iki 2023 m. 

vasario 1 d. 

Pateikti rusų kalbos olimpiados 

I etapo nugalėtojus  - dalyvių 

sąrašą/paraišką į II olimpiados 

etapą 

A. Pupininkienė 10, 11 kl. 

mokinių sąrašas 

Švietimo 

paslaugų centras 

dalyvių sąrašus (forma 

pridedama), pasirašytus 

vadovo ir nuskanuotus 

pateikti el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

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


 

Iki 2023 m. 

vasario 1 d. 

Pateikti muzikos olimpiados I 

etapo nugalėtojus  - dalyvių 

sąrašą/paraišką į II olimpiados 

etapą 

A. Pupininkienė 6 - 12 kl. mokinių 

sąrašas 

Švietimo 

paslaugų centras 

dalyvių sąrašus (forma 

pridedama), pasirašytus 

vadovo ir nuskanuotus 

pateikti el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2023 m. 

sausio 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. 

2023 m.  

sausio 2, 3 d. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo 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. 
 

2023 m.  

sausio mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

švietimo įstaigų pedagogams ir 

švietimo pagalbos specialistams. 

G. Mačionienė 
I. Puronienė 

E. Zaksienė 

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 

edita.zaksiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.ltal

iona.sasnauskiene@espc.lt 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:edita.zaksiene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt


 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 Iki 2023 m.  

sausio 13 d. 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

(NSŠ) teikėjų,  kuriems 2022 m. 

skirtas finansavimas, programų 

veiklos ataskaitos 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

 

 

 

 

Veiklos ataskaitas siųsti  

el p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt  

Pagal 

susitarimą 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto valdybos posėdis 

dėl aktualių klausimų 

nagrinėjimo 

J. Grisiūnienė 

J. Dzimidavičienė 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

 

TAU valdyba Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė, II 

aukštas, 207 kab. 

 

  
INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki 2023 m. 

sausio 12 d. 

Pateikti Brandos atestatų, Brandos atestatų su 

pagyrimu ir jų priedų, panaudojimo ataskaitas. 

V. Pranckevičienė 

 

 

 

Iki 2023 m. 

sausio 12 d. 

 

Pateikti  Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

blankų panaudojimo ataskaitą 

V. Pranckevičienė 

 

 

Iki 2023 m. 

sausio 13 d. 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2022 metų statistinę 

ataskaitą per LIBIS programą:  www.lnb.lt skyriuje 

“Bibliotekininkui, LIBIS statistikos modulyje: 

http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

V. Pranckevičienė 

 

Pagal 2022-12-22  ŠPC raštą  Nr. 2VR – 

116 „Dėl švietimo įstaigų bibliotekų 

statistinių už 2022 m. ataskaitų 

pateikimo“ 

iki 2023 m. 

sausio 13 d. 

Užpildyti Ugdymo karjerai stebėsenos (UKSIS) 

duomenis už praėjusius 2021/2022 mokslo metus: 

https://rsvis3.emokykla.lt/cognos/bi/?perspective=ho

me  

A. Pupininkienė Pildo Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, 

Vievio gimnazija, Semeliškių gimnazija, 

Kietaviškių progimnazija, „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
http://www.lnb.lt/
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
https://rsvis3.emokykla.lt/cognos/bi/?perspective=home
https://rsvis3.emokykla.lt/cognos/bi/?perspective=home


 

Iki 2023 m. 

sausio 20 d. 

Pateikti savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų 

tarifikacijos sąrašus derinimui  (2 egz.) 

V. Pranckevičienė 

 

Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 

tarybos sprendimu 2020-08-26  Nr. 

VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės 

biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio 

Elektrėnų savivaldybės švietimo 

įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto 

įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų 

patvirtinimo“ 

Iki 2023 m. 

sausio 20 d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro darbuotojų 

tarifikacijos sąrašus derinimui  (2 egz.). 

V. Pranckevičienė 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 

2023 m. 

sausio 19 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.s

mm.lt/ 

 

2023 m. 

sausio 19 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.s

mm.lt/ 

 

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


 

2023 m. 

sausio 20 d. 

10.00 val. 

II kategorijos valstybinės kalbos 

mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos 

vartojimo 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.s

mm.lt/ 

2023 m. 

sausio 20 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.s

mm.lt/ 

 
ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

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

2023 m. 

sausio 26 

d. 

13.00 val. 

 

Knygos „Ateik iš svajonių“ pristatymas 

(autoriai: Alfredas Naktinis ir Inga Gučienė) 

ir pasidainavimai su Inga Gučiene. 

A. Pupininkienė TAU klausytojai Švietimo paslaugų 

centras, posėdžių 

salė, 208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

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

2023 m. 

sausio 18 

d. 15 val.  

Paskaitų ciklas „Istorijos klausimai“. 

Lektorė, humanitarinių mokslų docentė, dr. 

Vida Kniūraitė. 

V. Pranckevičienė TAU klausytojai  Švietimo paslaugų 

centras, posėdžių 

salė, 208 kab 

Renginys 

nemokamas 

 

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

2023 m. 

sausio 17 

d. 

10.00 val. 

Paskaita. Pasaulio pomidorai. 

Lektorė/pomidorų augintoja Asta Dzimidavičienė 

Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU klausytojai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5,  208 kab., 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

 

2023 m. 

sausio 2 

d., 9 d., 16 

d., 23 d., 

30 d. 

9.10 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU klausytojai Švietimo paslaugų 

centras, Elektrinės 

g. 8, Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

sausio 4 

d., 11 d., 

18 d., 25 

d. 

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

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 

2023 m.  

Sausio 20 

d. 

 

Konsultacijos sprendžiant problemas, 

iškilusias naršant internete, diegiant 

išmaniąsias programėles, siunčiant el. 

laiškus ir kt. 

Atsakingas asmuo: 

J. Dzimidavičienė 

Tel: 8 528 39 826 

Jolita.dzimidaviciene@espc.lt 

TAU klausytojai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5, Elektrėnai, 208 

kab. 

Registracija 

Tel. 8 528 39 

826 

      

 

 

 

 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
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


 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 61-oje Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiadoje,  II etapo sąrašas  

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinio 

telefono nr. 

Mokinio 

gimimo metai 

Mokinio 

el.paštas 

Mokinį paruošusio 

chemijos mokytojo 

vardas, pavardė  

       

       

       

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinio 

telefono nr. 

Mokinio 

gimimo metai 

Mokinio 

el.paštas 

Mokinį paruošusio 

chemijos mokytojo 

vardas, pavardė  

       

       

       

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 
* Sausio 18 d. užduotys bus atliekamos dviem srautais: I–II gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės atlikti 9:00, III–IV gimnazijos kl. (11–12 kl.) mokiniai užduotis 

pradės 12:00. Pateikiamos teorinės užduotys, kurių trukmė 100 min. 

* Rekomenduojame į savivaldybės etapą kviesti po 3-4 kiekvienos klasių grupės mokinius iš kiekvienos mokyklos, taip pat praėjusių metų šalies etapo I-III vietų laimėtojus ir 

mokinius apdovanotus pagyrimo raštais bei savivaldybių etapo I-III vietų laimėtojus.                       



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 55-oje Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiadoje,  II etapo sąrašas  

 

9 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinio 

telefono nr. 

Mokinio 

gimimo metai 

Mokinio 

el.paštas 

Mokinį paruošusio 

biologijos mokytojo 

vardas, pavardė  

       

       

       

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 

 

 

* Vasario 1 d. užduotys bus atliekamos dviem srautais: I–II gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės atlikti 9:00, III–IV gimnazijos kl. (11–12 kl.) mokiniai užduotis 

pradės 12:00. Pateikiamos teorinės užduotys, kurių trukmė 2 valandos. 

* Rekomenduojama po mokyklos etapo į savivaldybės etapą kviesti po 3-4 kiekvienos klasių grupės mokinius iš kiekvienos mokyklos, taip pat praėjusių metų šalies etapo I-III 

vietų laimėtojus bei mokinius apdovanotus pagyrimo raštais ir savivaldybės etapo I-III vietų laimėtojus. 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 70-oje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje,  II etapo sąrašas  

 

 

9 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinį paruošusio 

fizikos mokytojo 

vardas, pavardė  

    

    

    

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Savivaldybių etape dalyvauja 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai, nugalėję Olimpiados mokyklos etape. 

Savivaldybės etape pateikiamos tik teorinės užduotys, jų atlikimo trukmė – 4 valandos. 

* Rekomenduojame po mokyklos etapo, į savivaldybių etapą kviesti po 3–4 mokinius iš kiekvienos klasių grupės iš 

mokyklos ir papildomai praėjusių metų respublikinio etapo I–III vietų laimėtojus ir mokinius, apdovanotus pagyrimo 

raštais, bei savivaldybių etapo I–III vietų laimėtojus. 

 

 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė,  Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, tel. Nr. 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacija, el. pašto 

adresas, tel. Nr. 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, tel. Nr. 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacija, el. pašto 

adresas, tel. Nr. 

     

     

     

 

P.S. mokinių skaičius numatomas lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narių 

susitarimu/protokolu (10 mokinių iš kiekvienos mokyklos). 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.), 

dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto adresas, tel. 

Nr. 

Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto 

adresas, tel. Nr. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. į olimpiados II etapą yra nustatytos kviečiamų mokinių kvotos kiekvienai mokyklai. Olimpiados 

dalyvių skaičius nustatytas atsižvelgiant į 11 klasių mokinių skaičių gimnazijose. 

Iš “Versmės” gimnazijos deleguoti iki 10 mokinių, iš Vievio gimnazijos - iki 6 mokinių, iš Semeliškių 

gimnazijos - iki 2 mokinių, iš Elektrėnų profesinio mokymo centro - iki 2 mokinių.   

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                         ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl), 

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto adresas, tel. 

Nr. 

Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto 

adresas, tel. Nr. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. į olimpiados II etapą yra nustatytos kviečiamų mokinių kvotos kiekvienai mokyklai. Olimpiados 

dalyvių skaičius nustatytas atsižvelgiant į 9 - 10 klasių mokinių skaičių gimnazijose. 

Iš “Versmės” gimnazijos deleguoti iki 10 mokinių, iš Vievio gimnazijos - iki 6 mokinių, iš Semeliškių 

gimnazijos - iki 2 mokinių, iš Elektrėnų profesinio mokymo centro - iki 2 mokinių.   

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 11 kl. vokiečių kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio elektroninio 

pašto adresas, tel. Nr. 

Mokymosi 

lygis 

(B1/B2) 

 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto adresas, 

tel. Nr. 

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 8 kl. vokiečių kalbos konkurse, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio elektroninio pašto 

adresas, tel. Nr. 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto adresas, 

tel. Nr. 

   

   

   

   

   

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Lietuvos mokinių muzikos olimpiados sąlygų  

                                                                       1 priedas 

 

MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS ANTROJO ETAPO DALYVIO PARAIŠKA 

              Šiuo dokumentu patvirtiname dalyvavimą mokinių muzikos olimpiados antrajame etape ir 

sutinkame su Olimpiados sąlygomis. 

Informacija 

apie 

Olimpiados 

dalyvį 

vardas  

pavardė  

klasė arba ugdymo programos 

pavadinimas 

 

el. p. adresas  

rajonas, miestas, savivaldybė  

mokykla, mokyklos adresas, 

telefonas, el. p. adresas 

 

grupė, kurioje dalyvaujama (I 

ar II) 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 3-

ią užduotį 

atliekamos dainos 

pavadinimas, muzikos ir 

teksto autoriai* 

 

dainą atliekantys asmenys 

(akompaniatorius, pritariantys 

mokiniai ir kt.) * 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 4-

ą užduotį 

kompozicijos pavadinimas, 

muzikos ir teksto (jei tai 

daina) autoriai* 

 

kompozicijos atlikėjai*  

Informacija 

apie mokinį 

Olimpiadai 

rengusį 

mokytoją ar 

mokytojus 

vardas, pavardė  

el. p. adresas  

telefonas  

* Prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes. 

 

 



 

I PRIEDAS 

 
_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, DALYVAUSIANČIŲ 

MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 

 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  

Ei

l. 

Nr

. 

Mokinio vardas, 

pavardė, elektroniniu 

pašto adresas 

Kla- 

sė 

Ką skaito Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

9 – 12 klasės  

Ei

l. 

Nr

. 

Mokinio vardas, 

pavardė, elektroniniu 

pašto adresas 

Kla- 

sė 

Ką skaito Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 

tekstų autoriai 

Dalyviai                      Kla- 

sė 

Mokykla  Mokytojas  

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

     
 

P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų 

mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai).  

Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

 

Informaciją pateikė    __________________          _______________________________________ 

 
 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių  

(10 - 11 kl.), dalyvausiančių rusų kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio elektroninio 

pašto adresas, tel. Nr. 

Klasė 

(nurodant 10, 

11 kl.) 

 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto 

adresas, tel. Nr. 

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


