
         

 

 

 ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

 2023 M. VASARIO MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 
                      
                                                          
                          

          PATVIRTINTA 

                                   Elektrėnų švietimo paslaugų centro   

                                                                                                           direktoriaus 

                                                                                                   2023-01-31 įsakymu Nr. 1VT-20 

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. 

vasario 13 d. 

10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos I 

modulis tema „PUP 

moderavimo analizės 

pristatymas ir darbų 

vertinimo pratybos“ (6 val.) 

Lektorė: Solgita Vaitiekūnienė 

A. Pupininkienė Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Nuotoliu, Zoom 

pagalba  

Iki 2023-02-10 

registruotis     

http://semiplius.lt   

Seminaras mokamas 

Nuoroda bus išsiųsta 

visiems SEMI+ 

užsiregistravusiems 

dalyviams 

2023 m.  

vasario 14 d. 

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos tema „Fortepijono 

mokytojo lyderystės vaidmuo 

ugdant pianisto asmenybę“ (40 

ak. val.) II  modulis tema 

„Individualių instrumento 

(fortepijono) pamokų 

aktualijos: nuo struktūros iki 

turinio“ (10 ak. val.) 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

kolektyvas 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų meno 

mokykla 

Iki 2023-01-13 

registruotis     

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

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


 

Lektorė: Gabrielė Kondrotaitė, 

menų daktarė, Nacionalinės M. 

K. Čiurlionio menų mokyklos 

fortepijono mokytoja ekspertė 

 

2023 m. 

vasario 20 d.  

10 val. 

Seminaras pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Biblijos 

kanono formavimasis: 

diachronija ir teologinė 

sintezė“. Lektorė dr.Ingrida 

Gudauskienė 

V. Pranckevičienė 

N. Ustilienė 

Tikybos mokytojai Kaišiadorių 

vyskupijos 

sielovados centras 

Birutės g. 9, 

Kaišiadorys, III a. 

salėje. 

Iki 2023-02-17 registracija 

http://semiplius.lt  

Dalyvio mokestis 8 Eur. 

2023 m  

vasario 27 d. 

12.00 val. 

Atvira pamoka tema 

„Informacinių technologijų 

panaudojimas rusų (užsienio) 

kalbos pamokose“. 

Lektorė: Teresa Einorienė, 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

rusų (užsienio) kalbos vyr. 

mokytoja. 

A. Pupininkienė Rusų (užsienio) 

kalbos mokytojai 

Kontaktiniu būdu, 

adresu 

Saulės g. 30, 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

Iki 2023-02-24 

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

2023 m. 

vasario  

21 d., 28 d. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

programos „Mokytojo ir 

mokytojo padėjėjo vaidmuo 

įtraukiojo ugdymo kontekste“ 

(40 ak. val.) IV modulis 

„Komandinis darbas siekiant 

vaiko ugdymo pažangos“  

Paskaita „Netinkamo vaikų 

elgesio tikslai“ (10 ak. val.) 

Lektorė: Jolanta 

Valentukonienė, Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio „Drugelis“ 

ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja. 

J. Dzimidavičienė Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio 

„Drugelis“ 

bendruomenė 

Elektrėnų vaikų 

lopšelis-darželis 

„Drugelis“,  

Sodų g. 7, 

Elektrėnai. 

Iki 2023-02-20  

registruotis     

http://semiplius.lt  

 

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


 

METODINIAI PASITARIMAI 
2023 m. 

vasario 1 d. 

Socialinių mokslų mokytojų 

metodinis pasitarimas dėl 

olimpiadų 

J. Dzimidavičienė Socialinių mokslų 

mokytojai 

Nuotolinis,  

Zoom. 

Iki 2023-02-01 

Registracija  

http://semiplius.lt      

2023 m.  

vasario 8 d. 

14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas 

J. Grisiūnienė Soc. pedagogai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro  208 kab. 

Iki 2023-01-07 

Registracija 

http://semiplius.lt      

2023 m.  

vasario 15 d. 

10.30 val. 

Karjeros specialistų 

pasitarimas dėl ugdymo 

karjerai veiklų savivaldybės 

mastu aptarimo, kitų aktualių 

klausimų 

A. Pupininkienė Karjeros 

specialistai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro  207 kab. 

Iki 2023-02-15 

Registracija 

http://semiplius.lt       
 

2023 m.  

vasario 15 d. 

15.00 val. 

Technologijų mokytojų 

metodinis pasitarimas dėl 

metodinio būrelio veiklos plano 

2023 m. kūrimo ir technologijų 

olimpiados organizavimo 

A. Pupininkienė Technologijų 

mokytojai 

Zoom programa Iki 2023-02-15 

Registracija 

http://semiplius.lt       

2023 m. 

vasario 17 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 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

Iki 2023 m. 

vasario 28 d. 

 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

A. Pupininkienė 

M. Kuzmenkovienė 

Mokinių 

kūrybiniai drabai 

Švietimo paslaugų 

centro stendai, 

Rungos g. 5, II 

aukštas  

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą! 

2023 m. 

vasario 1 d. 

9.00 val.  

 

 

55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

 

 

J. Grisiūnienė 9-10 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

 

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


 

2023 m. 

vasario 1 d. 

12.00 val.  

55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

 

 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

 

2023 m. 

vasario 2 d. 

9.00 val.  

 

12.00 val. 

Vokiečių kalbos 8 klasių 

mokinių konkurso ir 11 klasės 

mokinių olimpiados II etapas 

 

Vertinimo komisija 

A. Pupininkienė 8 kl. ir 11 kl. 

mokiniai 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 208 

ir 207 kab. 

 

2023 m. 

vasario 2 d. 

9.00-14.00 

val.  

Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada, III etapo atrankinė 

dalis. 

J. Dzimidavičienė 9-12 kl. mokiniai Švietimo įstaigose www.lmio.lt  

2023 m. 

vasario 4 d. 

 

Informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“, II etapas 

(9-12 kl.) 

J. Dzimidavičienė 9-12 kl. mokiniai Nuotoliniu www.bebras.lt  

2023 m. 

vasario 6 d. 

9.00 val.  

 

7-8 kl. mokinių matematikos 

olimpiada 

 

 

J. Grisiūnienė 5-8 kl. mokiniai Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Iki 2023-02-01 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

2023 m. 

vasario 7 d. 

9.00 val.  

 

71-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 

 

 

J. Grisiūnienė 9-12 kl. mokiniai Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Iki 2023-02-01 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

2023 m. 

vasario 7 d. 

13.30 val.  

 

71-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiados 

darbų vertinimas 

 

 

Matematikos 

olimpiados vertinimo 

komisija 

J. Grisiūnienė 

Matematikos 

olimpiados 

vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 208 

kab. 

 

http://www.lmio.lt/
http://www.bebras.lt/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


 

2023 m. 

vasario 8 d. 

9.00 val.  

 

5-6 kl. mokinių matematikos 

olimpiada 

 

 

J. Grisiūnienė 5-8 kl. mokiniai Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Iki 2023-02-01 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

2023 m. 

vasario 8 d. 

13.00 val.  

 

5-8 kl. mokinių matematikos 

olimpiados darbų vertinimas 

 

 

Matematikos 

olimpiados vertinimo 

komisija 

J. Grisiūnienė 

Matematikos 

olimpiados 

vertinimo 

komisija 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 208 

kab. 

 

2023 m. 

vasario 8 d. 

10.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas A. Pupininkienė 5 -12 kl. mokiniai, 

vertinimo komisija 

Draugystės g. 2., 

Elektrėnų 

savivaldybės viešoji 

biblioteka  

iki 2023-02-02  dalyvių 

sąrašus (forma 

pridedama), pasirašytus 

vadovo ir nuskanuotus 

atsiųsti el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt      

2023 m. 

vasario 9 d. 

9.00 val. 

Rusų (užsienio) kalbos, 10 -11 

klasių mokiniams, olimpiados 

II etapas 

A. Pupininkienė 10, 11 kl. 

mokiniai, 

vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

iki 2023-02-03 dalyvių 

sąrašus (forma 

pridedama), pasirašytus 

vadovo ir nuskanuotus 

atsiųsti el.p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt     

2023 m. 

vasario 23 d. 

 

32-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada (10-12 kl.) 

J. Dzimidavičienė 10-12 kl. 

mokiniai, 

vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Iki 2023-02-17 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jolita.dzimidaviciene@esp

c.lt 

 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

Kaimo vietovių mokyklų 

varžybos  

 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

2012 m. gimimo ir 

jaunesni vaikai 

Švietimo įstaigose Iki 2023-02-17 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius zoninėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

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


 

2023 m. 

vasario 24 d. 

 

Pradinių klasių bendrojo 

ugdymo mokyklų varžybos  

 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

E. Volosevičienė 

J. Grisiūnienė 

 

2012 m. gimimo ir 

jaunesni vaikai 

Švietimo įstaigose Iki 2023-02-24 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius zoninėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

varžybos  

 

„Tinklinis“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Merginos, 2006 

m. gimimo ir 

jaunesnės 

Švietimo įstaigose Iki 2023-02-24 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius zoninėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario 6 d. 

10.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

varžybos  

 

„Tinklinis“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Vaikinai, 2006 m. 

gimimo ir jaunesni 

Švietimo įstaigose Iki 2023-02-24 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius zoninėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

varžybos  

 

„Smiginis“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Merginos, amžius 

neribojamas 

Švietimo įstaigose Iki 2023-03-03 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius finalinėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

varžybos  

 

„Smiginis“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Vaikinai, amžius 

neribojamas 

Švietimo įstaigose Iki 2023-03-03 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius finalinėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

varžybos  

 

„Krepšinis 3x3“ 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Vaikinai, 2007 m. 

gimimo ir jaunesni 

Švietimo įstaigose Iki 2023-03-03 atsiųsti 

dalyvių sąrašus 

dalyvausiančius zoninėse 

varžybose el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2023 m. 

vasario 24 d. 

9.00 val.  

28-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. 

mokiniai 

Rungos g. 5, Iki 2023-02-10 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

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


 

  

 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

2023 m. 

 kovo 2 d. 

9.00 val.  

 

Lietuvos 5–8 kl. mokinių 

STEAM (gamtos mokslų – 

biologijos) olimpiada 

 

J. Grisiūnienė 5-8 kl. mokiniai Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 207 

ir 208 kab. 

Iki 2023-02-20 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

Dalyvių paraiškos forma 

pridedama 

2023 m. 

 kovo 16 d. 

 

Matematikos konkursas 

„Kengūra“ 

 

J. Grisiūnienė Priešmokyklinio 

am. vaikai 

1-12 kl. mokiniai 

Švietimo įstaigose Iki 2023-02-15 dalyvių 

registracija 

www.kengura.lt  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2023 m. 

vasario mėn.  

Mokinių (vaikų) specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią 

datą ir laiką iš anksto 

derinama su švietimo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2023 m.  

vasario mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

švietimo įstaigų pedagogams ir 

švietimo pagalbos specialistams.  

G. Mačionienė 

E. Zaksienė 

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.l

t 

edita.zaksiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.

lt 

2023 m.  

vasario mėn. 

Individualios psichologinės 

pagalbos – psichologo 

konsultacijų teikimas. 

 

R. Bartusevičienė Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigų, 

kuriose nėra 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje arba 

nuotoliniu būdu 

Kontaktinis asmuo:  

PPT psichologė 

R. Bartusevičienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
http://www.kengura.lt/
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:edita.zaksiene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:aliona.sasnauskiene@espc.lt
mailto:aliona.sasnauskiene@espc.lt


 

psichologo 

pareigybės, 

bendruomenė. 

 

2023 m. 

vasario mėn. 

Individualios specialiosios 

pedagoginės pagalbos – 

logopedo konsultacijų, pratybų 

teikimas. 

Pagalba teikiama iš projekto 

„Koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtra 

Elektrėnų savivaldybėje”. 

A. Gudelienė Logopedo 

konsultacijos, 

pratybos vaikams 

nelankantiems 

švietimo įstaigos 

arba 

negaunantiems 

logopedo pagalbos 

švietimo įstaigoje. 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje 

Kontaktinis asmuo:  

logopedė A. Gudelienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2023 m. 

vasario mėn. 

data bus 

patikslinta 

PPT socialinio pedagogo 

Trumpalaikis projektas „Visi 

drauge“ 

A. Sasnauskienė Semeliškių vaikų 

darželio 

,,Gandriukas“ 

vaikai 

Elektrėnų sav. 

Semeliškių vaikų 

darželis 

,,Gandriukas“.   

PPT socialinis pedagogas 

atvyksta į įstaigą.  

Tel.: (8-528) 39 784. 

2023 m.  

vasario  

6, 13, 20, 

27d. 

9 val. 

Projektas „Emocingas pasaulis“ R. Bartusevičienė Elektrėnų sav. 

Pylimų lopšelio-

darželio 

priešmokyklinė 

„Gudručių“ grupė 

Elektrėnų sav. 

Pylimų lopšelis-

darželis 

PPT psichologas atvyksta į 

įstaigą.  

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2023 m. 

vasario  

13 d. 

10 val. 

Mokymai, skirti ugdymo 

specialistams – „Skaitmeninis 

„Rapid” testas skaitymo 

sutrikimo (disleksijos) rizikai 

nustatyti”. 

 

Mokymosi ypatumų 

centras, 

G. Mačionienė 

Mokymai skirti 

visiems 

mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Elektrėnų pradinė 

mokykla 

Būtina registracija 

https://forms.gle/XNwY2b

np27jgTnaD8 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2023 m. 

vasario  
14 d. 

10 val. 

Mokymai, skirti ugdymo 

specialistams – „Skaitmeninis 

„Rapid” testas skaitymo 

sutrikimo (disleksijos) rizikai 

nustatyti” 

 

Mokymosi ypatumų 

centras, 
G. Mačionienė 

 

Mokymai skirti 

visiems 

mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams 

 

Elektrėnų sav. 

Vievio Jurgio 

Milančiaus pradinė 

mokykla 

Būtina registracija 

https://forms.gle/XNwY2b

np27jgTnaD8 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

https://forms.gle/XNwY2bnp27jgTnaD8
https://forms.gle/XNwY2bnp27jgTnaD8
https://forms.gle/XNwY2bnp27jgTnaD8
https://forms.gle/XNwY2bnp27jgTnaD8


 

 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
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  207 kab. 

 

  
INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2022 m. 

vasario  23 d. 

Pateikti Mokymo lėšų panaudojimo už 

2022 m. ataskaitą  

V. Pranckevičienė Ataskaitos forma bus pateikta el. paštu 

 
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 

2023 m. 

vasario 2 d. 

14.00 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.s

mm.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  

2023 m. 

vasario 9 d. 

14.00 val. 

Popietė su rašytoja Laura Sintija 

Černiauskaite 

A. Pupininkienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras,  208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

vasario 17 d.  

13.00 val. 

Susitikimas su Elektrėnų savivaldybės 

administracijos direktoriumi Gediminu 

Ratkevičiumi tema „Elektrėnų 

savivaldybės įstaigų teikiamos paslaugos” 

A. Pupininkienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras,  208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

vasario 23 d.  

14.00 val. 

Susitikimas su seimo nare Silva 

Lengviniene. Paskaita tema „Suaugusiųjų 

neformalaus švietimo iššūkiai ir 

perspektyvos“ 

A. Pupininkienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras,  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. 

vasario 15 d. 

15 val. 

Paskaitų ciklas „Istorijos klausimai“. 

Lektorė, humanitarinių mokslų docentė, dr. 

Vida Kniūraitė. 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras,  208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

vasario 22 d. 

15 val. 

Paskaita „Motyvacija ir pokytis. Kodėl ir 

kaip? Lektorė Jolanta Laukytė -Gurinė 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras,  208 kab. 

Renginys 

nemokamas 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

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

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


 

2023 m. 

vasario 14 d. 

13.00 val. 

Susitikimas su gydytoju Gediminu 

Zagorskiu 

 

Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5,   

208 kab., 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

vasario 6 d., 

13 d., 20 d., 

27 d. 

9.10 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

TAU studentai Elektrėnų 

laisvalaikio centro 

choregrafijos salė,  

Rungos 18a, 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

2023 m. 

vasario 1 d., 

8 d., 15 d., 22 

d. 

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

A. Kazlauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

 

TAU studentai Elektrėnų 

laisvalaikio centro 

choregrafijos salė,  

Rungos 18a, 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

KONSULTACIJOS IT KLAUSIMAIS 

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

2023 m. 

Vasario 24 

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:jolita.dzimidaviciene@espc.lt
mailto:Jolita.dzimidaviciene@espc.lt


 

 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 28-oje Lietuvos mokinių ekonomikos 

ir verslo olimpiadoje,  II etapo sąrašas  

 

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinio 

telefono nr. 

Mokinio 

gimimo metai 

Mokinio 

el.paštas 

Mokinį paruošusio 

ekonomikos mokytojo 

vardas, pavardė  

       

       

       

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

  



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 32-ojoje Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiadoje (10-12 kl.),  II etapo sąrašas 

 

10 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinio 

gimimo 

metai 

Mokinio el. paštas Mokinį paruošusio 

istorijos mokytojo 

vardas, pavardė  

      

      

      

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 

 

 

 



 

 
I PRIEDAS 

 

_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, DALYVAUSIANČIŲ 

MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 

 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė, kontaktai (tel. 

Nr. el. paštas) 

Klasė Ką skaito (pilnas autoriaus vardas, 

pavardė, kūrinio pavadinimas) 

Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

tel. Nr., el. 

paštas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

9 – 12 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė, kontaktai (tel. 

Nr. el. paštas) 

Klasė Ką skaito (pilnas autoriaus vardas, 

pavardė, kūrinio pavadinimas) 

Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

tel. Nr., el. 

paštas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 

tekstų autoriai 

Dalyviai  (jų 

kontaktai)                   

Klasė Mokykla  Mokytojas 

(vardas, 

pavardė, tel. Nr., 

el. paštas) 

     
 

P. S. Konkurse iš kiekvienos įstaigos gali dalyvauti iki 10 skaitovų 

1 grupės poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

Informaciją pateikė    __________________          _______________________________________ 

2023-......-...... 

 



 

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)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiadoje,  II 

etapo sąrašas  

 

 

5 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinį paruošusio 

gamtos mokslų 

mokytojo vardas, 

pavardė  

    

    

    

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* mokinių skaičius ribojamas gamtos mokslų mokytojų metodinio būrelio narių susitarimu/protokolu (2 vaikai iš 1 klasės 

komplekto). 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 5–8 kl. mokinių matematikos olimpiadoje,  II etapo sąrašas  

 

 

5 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokinį paruošusio 

matematikos 

mokytojo vardas, 

pavardė  

    

    

    

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 


