
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2021 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
     PATVIRTINTA 

                          Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                     2021-10-29  įsakymu Nr.1 VT - 43 

 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2021 m. 

lapkričio 3 d. 

išvykstame  

7.30 val. 

iš švietimo 

centro kiemelio. 

Grįžtame į 

Elektrėnus apie 

20.00 -21.00 val. 

Edukacinė kelionė į Žemaitiją 

tema „Mažosios Lietuvos 

metraštininkės Ievos Simonaitytės 

keliais“ 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai, kitų 

dalykų pedagogai 

Priekulė SEMI+ spalio mėn. 

užsiregistravę asmenys. 

Dėmesio ! 

Į išvyką bus priimami tik tie 

dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

Kelionės išlaidos bus 

padengtos ŠPC lėšomis. 

Gido paslaugas, maitinimo 

išlaidas – apmoka patys 

mokytojai. Turėkite su 

savimi apie 10 eur. 

2021 m.  

lapkričio 3 d.  

13.00 val. 

 

Ilgalaikės programos (40 val.) 

„Specialiųjų poreikių vaikų 

socializacijai ir ugdymui (si) palanki 

aplinka bendrojo ugdymo grupėje“. 

III. MODULIS. Įstaigos, 

mokytojų, neurotipinių vaikų tėvų 

ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų tėvų partnerystė, (8 

val.) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė, 

socialinė pedagogė 

A. Pupininkienė 

 

Lietuvos švietimo 

įstaigose dirbantys 

mokytojai pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Seminaras mokamas 

Kaina 1 asmeniui už 

modulį – 20 Eur. 

Iki 2021-11-02 registruotis 

http://semiplius.lt  

Užsiregistravusiems 

asmenims, pagal išankstinę 

registraciją visos Lietuvos 

mastu.  Nuoroda į seminarą 

bus atsiųsta dalyvių 

asmeninio el. pašto adresais. 

 

http://semiplius.lt/
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2021 m.  

lapkričio 

3,10,17,24 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikė programa „Psichikos 

sveikatos stiprinimas“  

A. Pupininkienė Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

kolektyvas 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centro salė, II 

aukštas, 208 kab 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

2021 m.  

lapkričio 4 d.  

10.00 val. 

Seminaras „Vaikams apie šeimą – 

„Amoris laetitia“ šviesoje“ (6 val.)  

Lektoriai Vijoleta Vitkauskienė, soc. 

mokslų dr. Nijolė Liobikienė.  

A. Pupininkienė Tikybos mokytojai Sielovados centre 

(Birutės g. 9), 

Kaišiadorys 

Dalyvio mokestis – 5 Eur.  

Registracija į seminarą 

sistemoje http://semiplius.lt 

2021 m. 

lapkričio 4 d. 

13.00 val. 

Gerosios patirties renginys. 

Leidinio smuikui ir fortepijonui 

projektas "Smuikas - mano 

džiaugsmas". 

Pranešėjas: Vievio meno mokyklos 

vyr. mokytojas V. Sobieski 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė 

  

Muzikos mokytojai Vievio meno 

mokyklos 

mokytojai dalyvaus 

kontaktiniu būdu, 

kitų mokyklų 

mokytojai turės 

galimybę stebėti 

nuotoliniu būdu 

Iki 2021-11-03  registruotis 

http://semiplius.lt  

2021 m. 

lapkričio 4 d. 

14.00 val. 

Atvira pamoka tema „Mokinio 

individualumo ir pianizmo 

pagrindų sąsajos fortepijono 

pamokoje“ . 

Pamoką ves  - Vievio meno 

mokyklos mokytoja metodininkė 

Irena Jasaitienė 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 

mokyklos salė, 

adresu Rungos g. 5 

Iki 2021-11-03  registruotis 

http://semiplius.lt  

2021 m. 

lapkričio 4 d. 

15.00 val. 

 

 

Metodinis pranešimas tema 

„Repertuaro parinkimo reikšmė, 

ugdant jaunąjį pianistą. 

Fortepijoninių kūrinių rinkinio 

„Muzikuoti smagu“ pristatymas“. 

Pranešimą paruošė ir pristatys - 

Vievio meno mokyklos mokytoja 

metodininkė Violeta Sotnikovienė 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 

mokyklos salė, 

adresu Rungos g. 5 

Iki 2021-11-03  registruotis 

http://semiplius.lt  

2021 m. 

lapkričio 5 d. 

11.00 val. 

Atvira pamoka „M. K. Čiurlionio 

kūrinių fortepijonui 

interpretavimo ypatumai“. 

Pamoką ves: Nacionalinės 

A. Pupininkienė 

A. Stepankevičiūtė 

Lietuvos muzikos 

mokyklų ir meno 

mokyklų 

fortepijono 

Vievio meno 

mokykla, 

Semeliškių g. 38, 

Vievis, Elektrėnų 

Iki 2021-11-04 registruotis  

http://semiplius.lt  

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokyklos mokytoja 

ekspertė, fortepijono skyriaus vedėja, 

VDU Muzikos akademijos lektorė 

dr. Gabrielė Kondrotaitė. 

mokytojai sav. 

2021 m.  

lapkričio 8 d. 

8.00 – 16.00  

val. 

 

Ilgalaikė programa „Specialiųjų 

poreikių vaikų socializacijai ir 

ugdymui(si) palanki aplinka 

bendrojo ugdymo grupėje“  

 

II modulis „Kaip pažinti kitokius 

vaikus ir padėti jiems suvaldyti 

savo elgesį bei emocijas“ (8 val.) 

 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė, 

socialinė pedagogė 

A. Pupininkienė 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

Elektrinės g. 8, 

buvusi 

savivaldybės 

tarybos salė,  II 

aukštas 

Programa apmokama iš 

ESF lėšų projekte 

„Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtra 

Elektrėnų savivaldybėje“ 

Iki 2021-10-07  

registruotis 

http://semiplius.lt  

Dėmesio ! 

Į seminarą bus priimami tik 

tie dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

2021 m. 

lapkričio  

8 d. 9.00 val.; 

9 d. 10.00 val. 

Ilgalaikės programos „STEAM 

ugdymo modelio diegimo iššūkiai 

ir strategija“ I modulio tema 

„Mokymas orientuotas į mokinį 

per STEAM ugdymo elementus“ 

(8 ak. val.) 

Lektorė: doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-

Litvinaitienė, Vilniaus Tech docentė, 

VGTU inžinerijos licėjaus l.e.p. 

direktorė (buv. direktoriaus 

pavaduotoja inžineriniam ugdymui), 

inžinerijos mokytoja ekspertė, MTC, 

VIKC, Trakų švietimo centro 

lektorė, Vilniaus STEAM centro 

kūrimo metodikų rengėja ekspertė. 

 

A. Pupininkienė Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

progimnazijos 

kolektyvas 

Daugirdiškių 

mokymo centras 

Iki 2021-11-05 registruotis  

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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2021 m. 

lapkričio 8 d. 

10.00 val. 

Ilgalaikės programos „Mokymosi 

visą gyvenimą ir įvairiose 

profesijose (angl. k. - transversal) 

kompetencijų ugdymas bendrojo 

ugdymo mokyklose“ I modulis 

tema „Darbo komandoje 

kompetencijų ugdymas“ (10 val.) 

Lektoriai: Donatas Petkauskas ir 

Nerijus Miginis 

A. Pupininkienė Vilniaus Vytės 

Nemunėlio 

pradinės mokyklos 

kolektyvas 

Daugirdiškių 

mokymo centras 

Iki 2021-11-05 registruotis  

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

 

Projektas vyks  

2021 m. 

lapkričio 10 d. - 

2022 m. sausio 

31 d. 

 

 

 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojų projektas tema 

„Sveikadienis“. 

A. Pupininkienė 

S. Lapkauskienė 

Lietuvos 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

mokytojai 

Elektrėnų lopšelis-

darželis „Pasaka“. 

Adresas: Saulės g. 

2, Elektrėnai LT-

26121 

iki 2021 lapkričio 30 d. 

užpildytą registracijos formą 

(1 priedas) kartu su 2-3 

nuotraukomis, 

atspindinčiomis 

sveikatingumo dienos 

akimirkas, atsiųsti el. paštu 

pasakosprojektai@gmail.co

m   nurodant laiško temą 

„SVEIKADIENIS“. 

Nuostatai pridedami. 

2021 m. 

lapkričio 10 d. 

14.00 val. 

Gerosios patirties sklaida tema 

„IKT pamokose: iššūkiai ir 

galimybės“. Plačiau bus 

pristatoma "Teacher made" 

platforma su galimybe 

pasipraktikuoti kompiuterių 

klasėje. 

Lektorė: mokytoja R. Sendzikienė  

A. Pupininkienė Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-11-09  registruotis 

http://semiplius.lt  

2021 m.  

lapkričio 15 d. 

8.00 – 16.00  

val. 

 

Ilgalaikė programa „Specialiųjų 

poreikių vaikų socializacijai ir 

ugdymui(si) palanki aplinka 

bendrojo ugdymo grupėje“  

 

III. MODULIS. Įstaigos, 

mokytojų, neurotipinių vaikų tėvų 

A. Pupininkienė 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

Elektrinės g. 8, 

buvusi 

savivaldybės 

tarybos salė,  II 

aukštas 

Programa apmokama iš 

ESF lėšų projekte 

„Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtra 

Elektrėnų savivaldybėje“ 

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


 5 

ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų tėvų partnerystė, (8 

val.) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė, 

socialinė pedagogė 

Iki 2021-10-07  

registruotis 

http://semiplius.lt  

Dėmesio ! 

Į seminarą bus priimami tik 

tie dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

2021 m.  

lapkričio 16 d. 

13.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokytojų 

konferencija „Kolega – kolegai“ 

A. Pupininkienė 

R. Matonienė 

D. Gudelienė 

 

MT nariai, 

Elektrėnų 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021 m. lapkričio 9 d. 

atsiųsti el. p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

pranešimo temą, pedagogo 

vardą, pavardę, įstaigos 

pavadinimą. 

Iki 2021 m. lapkričio 10 d. 

registruotis 

http://semiplius.lt 

Renginio nuostatai 

pridedami prie plano. 

2021 m. 

lapkričio 25 d. 

14.05 val. 

 

Atvira pamoka tema „Pianistinių 

įgūdžių formavimo sėkmė, 

atsižvelgiant į mokinio prigimtines 

savybes, pradinio ugdymo etape“. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 

mokykla, 105 

klasė, 

adresu Rungos g. 5 

Iki 2021-11-24  registruotis 

http://semiplius.lt 

 

2021 m. 

lapkritis  

(data bus 

patikslinta) 

 

Ilgalaikė programa „Pokyčių 

inicijavimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų diegimo“ 

IV modulis „Inovacijų diegimas 

ugdymo įstaigoje: neformalusis 

ugdymas ir S.T.E.A.M 

 

 

 

 

 

A. Pupininkienė Elektrėnų vaikų l/d 

„Drugelis“ 

kolektyvas 

Daugirdiškių 

mokymų centras 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

http://semiplius.lt/
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2021 m  

lapkričio 9 d. 

14.30 val. 

Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) 

mokytojų metodinis pasitarimas 

2021 – 2022 m. m. veiklos plano 

sudarymo, konkursų, olimpiadų 

organizavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

E. Šablinskaja 

Vokiečių, anglų 

kalbų mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas, II 

aukštas, 207 kab. 

Iki 2021-11-08 registruotis 

http://semiplius.lt  

Į pasitarimą kontaktiniu 

būdu bus priimami tik tie 

dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

Dėl galimybės prisijungti 

nuotoliniu būdu, rašykite  

El. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

2021 m.  

lapkričio 18 d. 

14.30 val. 

Ikimokyklinių švietimo įstaigų, 

bendrojo ugdymo ir meno mokyklų 

muzikos mokytojų metodinis 

pasitarimas 

A. Pupininkienė 

G. Barzdaitienė 

 

Ikimokyklinių 

švietimo įstaigų, 

bendrojo ugdymo 

ir meno mokyklų 

muzikos mokytojai 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-11-17 registruotis 

http://semiplius.lt  

Į pasitarimą kontaktiniu 

būdu bus priimami tik tie 

dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

Dėl galimybės prisijungti 

nuotoliniu būdu, rašykite  

El. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

2021 m  

lapkričio 23 d. 

10.00 val. 

Bendrojo ugdymo ir meno 

mokyklų dailės mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 

ir meno mokyklų 

dailės mokytojai 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-11-23 registruotis 

http://semiplius.lt  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2021 m. 

lapkričio  

3 – 30 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių 

dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė 

 

Vievio meno 

mokyklos 

mokiniai 

Švietimo paslaugų 

centro II aukštas 

 

2021 m. 

lapkričio 22 d. – 

gruodžio 8 d 

Lietuvos mokinių protų mūšis 

„Saugūs mokiniai 2021“. 

A. Pupininkienė 

Socialinė pedagogė 

G. Vaitkevičiūtė 

 

Semeliškių 

gimnazijos 7, 8, 9, 

10 klasių mokinių 

komanda 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ ar 

„Microsoft Teams“ 

platformose 

 

 

 

 

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


 7 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2021 m.  

lapkričio  – 

gruodžio mėn. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi (NSŠ) 

programų,  kurioms 2021 m. 

skirtas finansavimas, teikėjų 

konsultavimas bei programų 

vykdymo stebėsena 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų teikėjų 

grafikuose 

nurodytose vietose 

 

Pagal 

susitarimą 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto valdybos posėdis dėl 

2022 m. veiklos planavimo. 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

 

TAU valdyba Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė, II aukštas, 207 

kab. 

 

2021 m. 

lapkričio  

15 – 21 d. 

Elektrėnų savivaldybės 

suaugusiųjų švietėjų 

organizuojami suaugusiųjų 

mokymosi savaitės renginiai tema 

„Mokaisi – gyveni, gyveni – 

mokaisi !“  

A. Pupininkienė NSŠ teikėjai Visoje Elektrėnų 

savivaldybės 

teritorijoje, 

neformalaus 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjų 

įstaigose. 

Mokymosi savaitės 

renginiai bus skelbiami 

interneto tinklapyje 

www.espc.lt  

PROJEKTINĖ VEIKLA 

PROJEKTAS „SVEIKAS IR DARBINGAS – VISADA ANT BANGOS“ 
2021 m.  

lapkričio 

9,16,23,30 d. 

9.00 val. 

Lapkričio 

4,11,18,25 d. 

14.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai.  

 

V. Kandrotienė 

 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

 

 

2021 m.  

lapkričio  

10,17 d. 

9.00 val. 

 

 

Lietuvių liaudies amatai.   

 

V. Kandrotienė 

 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  (208 kab.) 

 

http://www.espc.lt/
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2021 m.  

lapkričio  

5, 12,19,26 d. 

14.00 val. 

Užsiėmimai su kineziterapeutu. 

 

V. Kandrotienė 

A. Barkauskas 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

 

2021 m. 

lapkričio 3 d. 

 9.00 val. 

Teorinis ir praktinis užsiėmimas 

„Savęs pažinimas“ 

V. Kandrotienė Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 

2021 m. 

lapkričio 3, 9, 

10, 11, 16, 17, 

18, 23, 24, 25, 

30 d. 

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. 

2021 m.  

lapkričio mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), švietimo 

įstaigų pedagogams ir švietimo 

pagalbos specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

2021 m.  

lapkričio 12d. 

12.00 val. 

Mokinio, turinčio SUP, atvejo 

aptarimas Elektrėnų sav. Vievio 

Jurgio Milančiaus pradinėje 

mokykloje 

G. Mačionienė 

 

Švietimo įstaigos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, PPT 

specialioji 

pedagogė 

 

Elektrėnų  sav. 

Vievio J. 

Milančiaus pradinė 

mokykla 

Kontaktinis asmuo: 

Gintarė Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784.  

2021 m. 

lapkričio 4 d. 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės logopedo 

veikla Semeliškių vaikų darželyje 

,,Gandriukas“. 

L.Baranauskienė Semeliškių vaikų 

darželio 

,,Gandriukas“ 

vaikai, tėvai, 

pedagogai.  

 

Semeliškių vaikų 

darželis 

,,Gandriukas“.   

 

PPT mobilios grupės 

logopedas atvyksta į įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
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2021 m. 

lapkričio 16d.  

14 -17 val. 

Renginys skirtas projekto 

„Kokybinės sistemos vaikams 

turintiems specifinių mokymosi 

sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas 

Lietuvoje“ viešinimui. 

Vadovaujantis 

partneris Darius 

Blažinskas,  

Atsakingas asmuo 

Elektrėnų sav. , 

direktoriaus 

pavaduotoja PPT 

veiklai organizuoti 

Gintarė 

Mačionienė 

 

Šeimos, 

auginančios vaikus 

su specifiniais 

mokymosi 

(skaitymo, rašymo, 

matematikos) 

sutrikimais, 

mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai 

„Restoranas - 

Svečių namai - 

Restaurant - Guest 

House 

Perkūnkiemis“ 

Kontaktiniai asmenys: 

Darius Blažinskas 

Tel.nr.:+370 6405 959, 

darius@labirintas.com 

Gintarė Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

Būtina registracija į renginį, 

ji bus pateikta vėliau.  

Dalyvių skaičius ribotas. 

Renginyje galės dalyvauti 

asmenys, turintys galimybių 

pasą. 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2021 m. 

lapkričio 18 d.  

12.00 val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

A. Reklaitienė Užsiregistravę dalyviai Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2021-11-11 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų  egzaminas 

2021 m.  

Lapkričio 19 d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę dalyviai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2021-11-11 

 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2021 m. 

lapkričio 11 d. 

14.00 val. 

Rašytojos  Aldonos Ruseckaitės 

knygos „Padai pilni vinių“ 

pristatymas ir  pokalbis apie 

sudėtingą Salomėjos Nėries 

gyvenimą. 

Lektorė: rašytoja Aldona Ruseckaitė 

 

Atsakingas asmuo:  

Ala Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

 

TAU studentai Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė,  

Rungos g. 5 

Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

Registruotis  

nuo 2021-11-03 

tel. 8 686 48914 

(dėl planuojamų dalyvių 

skaičiaus) 

mailto:darius@labirintas.com
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

2021 m. 

lapkričio 10 d. 

15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos 

klausimai“. Lektorė, humanitarinių 

mokslų docentė, dr. Vida Kniūraitė. 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5, Elektrėnai 

 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2021 m. 

lapkričio 16 d.  

10.00 val. 

Paskaita „ Vidaus organų ligos dėl 

bendrojo kraujo apytakos 

sutrikimo“. 

Lektorius Tomas Vilūnas, gydytojas 

nutriciologas, natūropatas, 

diagnostas 

A. Pupininkienė TAU studentai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių salė  

(208 kab.) 

Paskaita nemokama 

2021 m. spalio 

6, 13, 20, 27 d. 

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai A. Pupininkienė  TAU studentai Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

Užsiėmimai nemokami 

 

INFORMACIJA 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2021 m. 

lapkričio 15 d. 

Pateikti Bendrojo ugdymo mokyklos 

2021/2022 mokslo metų statistinę 

ataskaitą 1- mokykla (mokiniai), 3 -

mokykla (pedagogai), 3D-mokykla 

(nepedagoginiai darbuotojai), 3ES-

mokykla (darbuotojai). 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2021-09-29 Nr. 2VR-72, „Dėl 

statistinių ataskaitų “ 

mailto:vidap.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt


 

PATVIRTINTA 

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1VT-42 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„KOLEGA - KOLEGAI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės mokytojų konferencijos (toliau – Konferencija) nuostatai 

reglamentuoja Konferencijos tikslą ir uždavinius, reikalavimus pranešimams, dalyvių registraciją ir 

organizavimo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazija, Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras,  Elektrėnų savivaldybės metodinė taryba. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – stiprinti kolegialųjį ryšį ir tobulinti bendrąsias bei dalykines 

kompetencijas, skatinti bendrojo ugdymo mokytojus dalintis  vertingomis idėjomis ir patirtimi. 

4. Konferencijos uždavinys – mokytojai, dalyvaudami konferencijoje, pasidalins  

kūrybinėmis idėjomis, sėkminga jų įgyvendinimo patirtimi ugdymo procese, perims gerąją praktiką, 

pasisems naujų idėjų. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Konferencijos dalyviai – savivaldybės metodinės tarybos nariai, savivaldybės švietimo  

įstaigų bendrojo ugdymo mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 

6. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė. 

7. Pranešimų forma – žodinis pranešimas skaidrėmis. 

8. Reikalavimai pranešimui: 

      8.1.  pranešimo turinys turi atitikti Konferencijos temą „KOLEGA - KOLEGAI“ (tinka visa 

geroji patirtis); 



 

      8.2. pranešimo trukmė iki 10 min.; 

      8.3. pranešimai gali būti iliustruoti vaizdiniais / praktiniais pavyzdžiais, demonstruojamos 

priemonės, įvairios skaitmeninės programėlės, virtualios aplinkos, programos, užduočių rinkiniai, 

filmuota medžiaga ir pan. 

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

informatyvus, atitinkantis skelbiamą temą.  

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

9. Pranešėjai ir dalyviai registruojasi iki 2021 m. lapkričio 10 d. http://semiplius.lt  

10. Konferencijos pranešėjo registracijos anketos (Nuostatų 1 priedas) siunčiamos į EŠPC Alai  

Pupininkienei iki 2021 m. lapkričio 9 d. 

 

VI SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

       11.  Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu. Konferencijos prisijungimo nuoroda bei 

dienotvarkė konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išsiųsta asmeniniais elektroniniais paštais, 

nurodytais http://semiplius.lt 

       12. Laikas: 2021 m. lapkričio 16 d.  

       13.  Pradžia: 13 val. 

       14. Trukmė: priklausys nuo užsiregistravusių pranešėjų skaičiaus. 

       15. Pranešėjai – Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų bendrojo ugdymo mokytojai. 

       16. Pranešėjai ir dalyviai gaus EŠPC pažymas apie dalyvavimą konferencijoje arba 

konferencijos metu skaitytus pranešimus. 

       17.  Konferencijos metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Ši medžiaga bus naudojama 

renginio viešinimo ir idėjų paieškos tikslais. 

       18. Konferenciją organizuoja Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė, EŠPC 

metodininkė Ala Pupininkienė  ir savivaldybės metodinės tarybos pirmininkė Danutė Gudelienė. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       19. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.  

       20. Apie konferenciją bus skelbiama Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir Kietaviškių 

progimnazijos internetinėse svetainėse, socialinio tinklo Facebook paskyroje, todėl dalyvių 

nuotraukos gali būti viešinamos. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„KOLEGA - KOLEGAI“ 

 

 

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

VARDAS  
PAVARDĖ  

 

Darbovietė  
Pareigos  

 

 

Kvalifikacinė 
kategorija 

      Mokytojas       Vyr. mokytojas      Metodininkas      Ekspertas 

 

Kontaktams ir 

korespondencijai 

Elektroninio pašto 

adresas 

 

Telefono nr.  

 

Pranešimo pavadinimas (įrašyti į žemiau esantį laukelį): 

 

 
 

Pranešimo trukmė 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketą išsiųsti konferencijos organizatoriams prisegant prie el. laiško adresu 

ala.pupininkiene@espc.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 9 d. 

 

   PATVIRTINTA 

 

 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktoriaus 

2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V - 104 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

 RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

MOKYTOJŲ PROJEKTO „SVEIKADIENIS“ NUOSTATAI  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų projekto 

,,Sveikadienis“ (toliau - projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto 

organizavimą bei vykdymą, dalyvius, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektas skirtas sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams dalintis kūrybiškomis idėjomis, metodais, gerąja darbo patirtimi, saugant ir stiprinant 

vaikų fizinę bei emocinę sveikatą.   

3. Projekto organizatorius – Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“. Adresas: Saulės g. 2, 

Elektrėnai LT-26121, telefonas +370 528 39660, el. paštas: pasaka@elektrenai.lt  

4. Projekto partneris – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. 

5. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

interneto svetainėje www.elektrenupasaka.lt  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, dalintis gerąja 

darbo patirtimi, suteikti galimybę, naudojant kolegų sėkmingą darbo patirtį, sauganti ir stiprinanti 

vaikų fizinę bei emocinę sveikatą.   

7. Uždaviniai: 

7.1.Pristatyti sukurtą sveikatingumo dienos, organizuotos įstaigoje aprašą. 

7.2.Suteikti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dalintis 

gerąja darbo patirtimi, saugant bei stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinę 

bei emocinę sveikatą. 

7.3.Sudaryti galimybę pedagogams naudotis el. leidinyje sukaupta kitų pedagogų patirtimi. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

8. Projekto dalyviai: šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai. 

Dalyvių skaičius neribojamas. 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

9. Projektas vyks nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2022 sausio 31 d.  

10. Projekto dalyviai, šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai, parengia ir pateikia: 

10.1 .Organizuotos sveikatingumo dienos aprašą A4 formato lape (viena veikla – vienas 

A4 formato lapas, 2 priedas), Microsoft Word Dokumentas, Times New Roman šriftas, 12 

paprastu šriftu, 1,5 tarpai tarp eilučių. Kartu su aprašu bei užpildyta registracijos forma (1 

priedas) atsiųsti 2-3 nuotraukas, atspindinčias sveikatingumo dienos akimirkas el.paštu 

pasakosprojektai@gmail.com  nurodant laiško temą SVEIKADIENIS, iki 2021 lapkričio 30 d. 

mailto:pasaka@elektrenai.lt
http://www.elektrenupasaka.lt/
http://www.elektrenupasaka.lt/
mailto:pasakosprojektai@gmail.com


 

(imtinai). Veiklų skaičius nėra ribojamas. Išsiuntusius anketą ir negavusius patvirtinimo per tris 

darbo dienas, kad ji gauta, prašome skambinti tel. 8 699 24671 ir pasitikslinti dėl registracijos. 

11. Rengdami aprašą vadovaukitės Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 1 dalimi: 

,,Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją 

draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimo“. 

Aprašas ir nuotraukos bus priimama pagal nurodytus reikalavimus ir iki nurodytų terminų. 

12. Iki 2022 m. sausio 31 d. bus sudarytas ,,SVEIKADIENIS“ aprašų elektroninis PDF 

leidinys. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams, bus išsiųstos elektroninės padėkos bei 

sukurtas elektroninis leidinys. 

14. Kilus klausimų arba dėl detalesnės informacijos maloniai prašome rašyti adresu 

pasakosprojektai@gmail.com arba skambinti +370 620 90316 

 

mailto:pasakosprojektai@gmail.com


 

 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ respublikinio  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų projekto „Sveikadienis“ nuostatų  

1 priedas 

 

DALYVIO KORTELĖ 

UGDYMOSI ĮSTAIGOS 

PAVADINIMAS  

 

AUTORIAUS(-IŲ) VARDAS, 

PAVARDĖ, PAREIGOS 

 

 

KONTAKTINIS EL. PAŠTAS, TEL. 

NR.  

 

 

SVEIKATINGUMO DIENOS 

PAVADINIMAS 

 

 

 



 

 

 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ respublikinio  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų projekto „Sveikadienis“ nuostatų  

2 priedas 

PAVADINIMAS 

TIKSLAS 

UŽDAVINIAI 

EIGA  

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 


