
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
 

             PATVIRTINTA 
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kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2013-12-04 

12.00 val. 

Seminaras „Šeimos santykiai. 

Naujos pagalbos vaikui ir šeimai 

galimybės. Ką atskleidžia 

sisteminė – fenomenologinė 

psichologija ir šeimos 

konteliacija?“. Lektorius 

sisteminės – fenomenologinės 

psichoterapijos terapeutas – 

mokytojas, organizacijų 

konsultantas Kazimieras Dainius 

Daugėla 

L.Bernatavičienė Kietaviškių 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

Kietaviškių 

pagrindinė 

mokykla 

 

2013-12-19 

14.00 val.  

Seminaras tema „Greitas ir 

efektyvus skaitymas“. 

Lektorius: Aivaras Pranarauskas, 

asociacijos „Intelektinio Kapitalo 

Ugdymas” mokymų vadovas, 

lektorius, rašytojas. 

A. Pupininkienė Visiems norintiems 

pedagogams, kitiems 

specialistams 

(psichologams, spec. 

pedagogams, 

logopedams ir t.t.), 

Elektrėnų 

gyventojams 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Iki 2013-12-13 būtina 

registruotis el.p.: 

ala.spc@elektrenai.lt arba tel. 

nr. 34271 

Seminaro kaina 1 asmeniui –  

60 Lt, galima apmokėti iš 

mokinio krepšelio lėšų. 

 

2013-12 

(data bus 

patikslinta 

vėliau) 

Kietaviškių pagrindinės mokyklos ir 

ir Širvintų raj. Bartuškio pagrindinės 

mokyklos  mokytojų gerosios 

patirties sklaida tema 

L.Bernatavičienė Kietaviškių 

pagrindinės mokyklos 

ir Bartuškio 

pagrindinės mokyklos  

Kietaviškių 

pagrindinė 

mokykla 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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„Bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais galimybių plėtra diegiant 

bendrą vertybinę sistemą ugdymo 

institucijoje“ 

mokytojai 

2013-12 

(data bus 

patikslinta 

vėliau) 

Seminaras „Gabūs vaikai, jų 

atpažinimas ir ugdymas pradinėse 

klasėse“ 

L.Bernatavičienė Elektrėnų pradinės 

mokyklos mokytojai 

Elektrėnų pradinė 

mokykla 

 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 

2013-12-04 

17.00 val. 

Paskaita „Kaip įgyvendinti savo 

tikslus?“ 

Tikslas – pateikti praktinius 

patarimus, kurie padės tinkamai 

suformuoti ir sėkmingai įgyvendinti 

savo tikslus. Temos: 

4 pagrindiniai metodai, kurie padės 

pasirinkti tinkamą kalną, gerai 

pasirengti kelionei ir nugalėti visas 

kliūtis, trukdančias užkopti į 

viršūnę.  

Traukos dėsnis.  

SMART modelis.  

Asmeninis efektyvumas – FLOW.  

Vizualizacija.  

Lektorė, finansų ir saviugdos 

mokymų komandos narė, 

konsultantė Jovita Martišiūtė  

L.Bernatavičienė Kviečiame dalyvauti 

visus norinčius! 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Registracija  

iki 2013-12-04  
tel. 39826, elp. 

Lina.spc@elektrenai.lt  

Paskaita nemokama 

2013-12-10 

17.00 val. 

Paskaita „Eterinių aliejų galios, 

paslaptys ir gydomosios savybės. 

Pasitikime kvapų įkvėptas Šv. 

Kalėdas!“. Aromaterapija – tai 
puikus, išmintingas ir moksliškai 

pagrįstas daugelio susirgimų  

profilaktikos ir gydymo  metodas. 

L.Bernatavičienė Kviečiame dalyvauti 

visus norinčius! 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Registracija  

iki 2013-12-08  
tel. 39826, elp. 

Lina.spc@elektrenai.lt  

Paskaitos kaina - auka 

mailto:Lina.spc@elektrenai.lt
mailto:Lina.spc@elektrenai.lt
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Neatmesdami medikamentinių 

priemonių vartojimo, mes galime 

kalbėti apie augalinės kilmės  
biologiškai aktyvių medžiagų  

pranašumą prieš cheminius preparatus, 

kai daugelio patologinių procesų 
atvejais aromaterapija teikia efektyvų 

gydomąjį ir profilaktinį poveikį. 

Naudojami eteriniai aliejai padeda 

įveikti susirgimus, stiprina sveikatą ir 
visais atžvilgiais puoselėja mūsų fizinę 

ir dvasinę gerovę. 

Paskaitą ves aromaterapijos 

specialistė, konsultantė, VIVASAN 

2-o laipsnio partnerė Jolanta 

Bubnelienė 

2013-12-11 

17.00 val. 

Paskaita „Tėvai, vaikai ir pinigai“ 

Sužinosite kaip išmokyti vaiką 

taupyti. 

Paskaita skirta tėveliams, norintiems 

padėti savo vaikams suprasti pinigų 

reikšmę. 

Lektorė, finansų ir saviugdos 

mokymų komandos narė, 

konsultantė Gitana Kulevičienė 

L.Bernatavičienė Kviečiame dalyvauti 

visus norinčius! 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Registracija  

iki 2013-12-11  

tel. 39826, elp. 

Lina.spc@elektrenai.lt  

Paskaita nemokama 

2013-12-12,19 

19.00 val. 

Praktiniai jogos, meditacijos, 

kvėpavimo užsiėmimai.  

V. Kandrotienė Visi baigę Gyvenimo 

meno arba YES 

kursus 

 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2013-12-04 

14.00 val. 

Biologijos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl biologijos 

olimpiados bendrų užduočių 

rengimo 

 

L.Mickūnienė, 

L.Bernatavičienė 

Biologijos mokytojai Švietimo paslaugų 

centro kompiuterių 

klasė 

Prašome dalyvauti visų 

mokyklų atstovus 

mailto:Lina.spc@elektrenai.lt
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2013-12-05 

13.00 val. 

Mokyklų bibliotekininkų metodinis 

pasitarimas „Ąžuolyno“ pagrindinės 

mokyklos bibliotekoje 

A. Pupininkienė 

J. Mačiulienė 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

 „Ąžuolyno“ 

pagrindinės 

mokyklos 

biblioteka 

 

2013-12-09 

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas. 

Temos: 

1. Psichologinės pagalbos 

poreikio Elektrėnų 

savivaldybės ugdymo 

įstaigose pristatymas. 

2. Metodinio būrelio 2013 m. 

veiklos ataskaitos 

pristatymas ir 2014 m. 

veiklos plano sudarymas. 

3. Dabartinėje veikloje 

pasitaikančių atvejų 

aptarimas, einamųjų ir 

organizacinių klausimų 

nagrinėjimas. 

V. Kandrotienė Psichologai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-12-16 

14.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų bei 

profesinio mokymo centro 

muzikos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl muzikos olimpiados 

II etapo organizacinių klausimų. 

A. Pupininkienė 

 

Bentrojo ugdymo 

mokyklų muzikos 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Olimpiados sąlygos pridedamos 

(prieduose) 

2013-12-16 

14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl 2013 m. veiklos 

aptarimo ir 2014 m veiklos plano 

sudarymo 

V. Kandrotienė 

A. Dimšaitė 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-12-17 

14.00 val. 

Technologijų mokytojų šventinis 

susitikimas tema „Pasakyk kolegai 

AČIŪ“ . 

 

A. Pupininkienė 

 

Technologijų 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centro salė 

Trumpai aptarsime ir 

olimpiados II etapo 

organizacinius klausimus. 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2013-12-02 

2013-12-31 

Elektrėnų meno mokyklos mokinių 

ir mokytojų dailės darbų paroda 

A.Pupininkienė 

G. Mataitienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos mokinių 

dailės darbai 

Švietimo paslaugų 

centro II aukšto 

koridorius 

 

2013-12-02 

2014-01-15 

 

Pradinių klasių mokinių rašto darbų 

„Žiemos etiudai“ konkurso I etapas 

 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 

mokinių darbai 

Švietimo įstaigos Pridedamos konkurso sąlygos 

(prieduose) 

II konkurso etapas  - darbų 

vertinimo data -  bus paskelbta 

2014 m. sausio mėn ŠPC 

veiklos plane. 

Nugalėtojų eilėraščiai bus 

skelbiami ŠPC (ir/arba) 

Elektrėnų savivaldybės 

internetiniame tinklapyje. 

2013-12-03 Mokinių Olimpinio festivalio 

kvadrato varžybos varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

2001-2002-m. 

gimimo berniukai 

Elektrėnai  

2013-12-05 Mokinių Olimpinio festivalio 

kvadrato varžybos varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

2001-2002-m. 

gimimo mergaitės 

Elektrėnai  

2013-12-07 Mokinių Olimpinio festivalio 

zoninės kvadrato varžybos  

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

2001-2002-m. 

gimimo mokiniai 

Kaunas  

2013-12-07 

10.00 val. 

Advento rekolekcijos Guronyse M. Kuliešienė Tikybos mokytojai Guronys  

2013-12-09 

13.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 

mokinių konkursas „Dainų dainelė“ 

II etapas 

A. Pupininkienė Dalyviai, vertinimo 

komisija 

Elektrėnų meno 

mokyklos didžioji 

salė 

iki 2013 m. gruodžio 3 d. 

pateikti užpildytą dalyvių 

anketą (2 priedas) 

2013-12-09 

10.00 val. 

Raštingiausio dvyliktoko konkursas L.Bernatavičienė 12 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti  

iki 2013-12-05 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

2013-12-10 

11.00 val. – 

 

Pirmos pagalbos konkursas „Jaunieji 

gelbėtojai“ 

V. Kandrotienė 

A. Petraškienė 

6-8 klasių mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-12-11 

12.00 val. 

Adventinė vakaronė „Angelo žinia“ V. Kandrotienė 

Tikybos mokytojai 

4-5 klasių mokiniai Semeliškių 

vidurinė mokykla 

 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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2013-12-13 25-oji mokinių informatikos 

olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė Užsiregistravę 

mokiniai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Iki gruodžio 3 d. pristatyti 

ataskaitą, kurioje nurodyti, kiek 

mokinių dalyvavo mokyklos 

olimpiadoje (pasiskirstymą 

pagal klases), bei į II etapą 

siūlomų mokinių sąrašą. 

2013-12-14 Mokinių Olimpinio festivalio 

zoninės svarsčių kilnojimo varžybos 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Mišri 8 dalyvių 

komanda 

Kauno raj.  

2013-12-19 

13.30 val. 

renkamės prie 

senelių globos 

namų 

Technologijų, dailės ir muzikos 

mokytojų bei III amžiaus 

universtiteto studentų bendras 

šventinis renginys, skirtas globos 

namuose gyvenantiems senoliams. 

A. Pupininkienė Technologijų, dailės 

ir muzikos 

mokytojai, 

III amžiaus 

universiiteto 

studentai 

Elektrėnų 

savivaldybės 

socialinės globos 

namai 

Su savimi pasiimti pagamintus 

dirbinius, dovanėles. 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
2013-12-07 

 

Ekskursija „Latvija: Rundalė-

Bauskė-Ryga“. Ekskursijoje 

kviečiame dalyvauti olimpiadų, 

konkursų nugalėtojus, prizinkinkus. 

Projektas „Gabūs vaikai – šviesi 

visuomenė“. 

L.Bernatavičienė Olimpiadų, konkursų 

nugalėtojai (tik 

užregistruoti) 

Latvija, Ryga  

2013-12 Projekto „Jei ne nugalėti, -tai 

garbingai dalyvauti“ vykdymas. 

V. Kandrotienė    

SIŪLOMI SEMINARAI 2013 – 2014 m. m.  
3 dienų seminaras „Greitas ir efektyvus skaitymas“, 18 

val.  Seminaro metu Jūs išmoksite: 

 Pagerinti skaitymo produktyvumą, t.y. tiek 

skaitymo greitį, tiek supratimo lygį. 

 Padidinti periferinio regėjimo plotį. 

 Pašalinti skiemenavimo ir kartojimo trikdžius. 

 Kiekvienas žodžių kartojimas lūpų judesiais, ar 

A. Pupininkienė 

 

Visiems norintiems 

pedagogams, kitiems 

specialistams 

(psichologams, spec. 

pedagogams, 

logopedams ir t.t.), 

Elektrėnų 

gyventojams 

ŠPC arba mokykla 

 

Seminarą planuojama 

vykdyti lapkričio – 

gruodžio mėnesiais. 

 

Seminaras mokamas iš 

krepšelio lėšų arba 

asmeninių lėšų. Kaina 1 

asmeniui  už 3 seminaro 

dienas - 210 Lt   
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kartojimas mintyse skaitymo greitį daro 

priklausomą nuo kalbėjimo tempo. – Kadangi 

skaityti galima daug greičiau negu kalbėti, tai 

kartojimo pašalinimas 

daug kartų padidina skaitymo greitį. 

 Diferencijuotas skaitymas. Dauguma žmonių 

skaitymo greičio nepriderina prie teksto, bet viską, 

nesvarbu – ar tai mokslinis straipsnis, romanas, ar 

sporto naujienos laikraštyje – skaito vienodu 

tempu. Tačiau skaitymo greitį reikėtų reguliuoti 

pagal teksto sudėtingumą. 

 Sužinosite kas yra universali medžiagos 

įsisavinimo sistema. 

 Susipažinsite su greitojo skaitymo akių higiena. 

 Įveiksite vieną pagrindinių skaitymo klaidų t.y. 

pakartotinį skaitymą Kai kurie skaitytojai žvilgsniu 

grįžta prie kai kurių žodžių, nors tą 

vietą jau yra perskaitę vieną ar daugiau kartų. Tai 

atsitinka, kai nesusikaupiama ties dalyku ir 

mintimis tenka vis iš naujo gilintis į skaitomą 

tekstą. Išmoksite susikaupimo ir pasitikėjimo tekstą 

skaityti tik vieną kartą, nepabloginant supratimo 

lygio. 

         Per tris seminaro dienas (kas 2 – 3 savaites)  ir keletą 

savaičių intensyvaus, savarankiško darbo su namų 

užduotimis galima mažiausiai 2-4 kartus padidinti 

skaitymo produktyvumą. Toliau sistemingai dirbant su 

ištobulinta greitojo skaitymo sistema per 3 – 4 

mėn. galima nesunkiai savo skaitymo produktyvumą 

padidinti tiek kartų, kiek patys norėsite.  

Lektorius - Aivaras Pranarauskas. Baigęs filosofijos 

studijas, šiuo metu asociacijos „Intelektinio Kapitalo 

 

 

(jei bus 10 -15 dalyvių) 

 

Seminaro dalyviai 

nemokamai gaus knygą 

"Pažintis su greituoju 

skaitymu", audio knygą 

"Geniali atmintis", 

"Greitas 

konspektavimas" ir dar 

visokios įvairios 

medžiagos. 
 

Kainą mokyklos komandai 

derinsime atskirai.   

 

Dėl seminaro kreiptis į A. 

Pupininkienę tel. 34271 
arba el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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Ugdymas” mokymų vadovas, lektorius, rašytojas. Daugiau 

nei 10 metų domisi asmeninio efektyvumo temomis, 

psichologija. Veda seminarus įmonėse, verslo klubuose, 

visuomeninėse organizacijose. 

 

Seminaras tema „Viskas apie kūno kalbą“, 6 val. 

Turinys: 

Kūno kalbos svarba; Pagrindinės kūno kalbos 

taisyklės; Pirmasis įpūdis; Kas lemia statusą ?; 

Akys – sielos veidrodis; Rankos paspaudimas; Melagių 

kūno kalba; Asmeninės zonos; Reprezentaciniai tipai; 

Sėdėjimo pozicijos; Balso valdymas; Vadovų kūno kalba; 

Patarimai tolesniam tobulėjimui. 

Lektorius – Laurynas Pečkaitis, „Intelektinio 

Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“ 

vadovas ir lektorius. Šešis metus vedu seminarus 

komunikacijos, efektyvaus mokymosi ir kt. temomis. 

Profesionalus koučingo specialistas (ICF), Neuro 

lingvistinio programavimo meistras (Maskvos NLP 

institutas), Eneagramos praktikas (ECTA). Mokomojo 

DVD „Viskas apie kūno kalbą“ autorius. 

 

A. Pupininkienė 

 

Visiems norintiems 

pedagogams, kitiems 

specialistams 

(psichologams, spec. 

pedagogams, 

logopedams ir t.t.), 

Elektrėnų 

gyventojams 

 

 

ŠPC arba mokykla 

 

Seminaras mokamas iš 

krepšelio arba asmeninių 

lėšų.  

Seminaras bus 

organizuojamas jei 

susidarys 20 - 30 dalyvių. 
Seminarą gali užsisakyti 

viena mokyklos komanda. 

Dėl seminaro kreiptis į A. 
Pupininkienę tel. 34271 

arba el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

 

Seminaras „Savęs pažinimas. Sisteminė konsteliacija“, 

8 val. 

Turinys: 

Sisteminė šeimos/organizacijos  konsteliacija (išdėstymas) 

- tai sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos darbo 

metodas, suteikiantis galimybę minėtą kliento ir šeimos 

vidinio gyvenimo informaciją priimti, „perskaityti", 

analizuoti bei pažinti asmenyje ir jo sistemoje veikiančias 

sistemines dinamikas ir sudaryti veiksmingus sprendimus 

L.Bernatavičienė 

 

Visiems norintiems 

pedagogams, kitiems 

specialistams 

(psichologams, spec. 

pedagogams, 

logopedams ir t.t.), 

Elektrėnų 

gyventojams 

 

ŠPC arba mokykla 

 

Seminaras mokamas iš 

krepšelio arba asmeninių 

lėšų.  

Seminaras bus 

organizuojamas jei 

susidarys 20 - 30 dalyvių. 
Seminarą gali užsisakyti 

viena įstaigos komanda. 

Dėl seminaro kreiptis į 

L.Bernatavičienę tel. 39 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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tiek klientui, tiek pačiai sistemai (šeimai, giminei, 

kolektyvui ir t.t.), kuriai jis priklauso.  

Tai unikali galimybė per grupės ar individualų darbą, lyg 

modeliavime - matomame lygyje pamatyti, pažinti ir 

harmonizuoti savo gyvenimo, situacijų, santykių vidinį 

paveikslą.  

 

Lektorius: sisteminės - fenomenologinės psichologijos 

terapeutas Kazimieras Daugėla 

 

 826 arba el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt 

 

Seminarai: „Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka 

ugdymo kokybei“, „Motyvuojančios aplinkos kūrimas 

ir ugdymo efektyvinimas“; Efektyvi klasės vadyba ir 

motyvacija“; „Ugdymo ypatumai mokykloje“; 

„Ugdymo(si) motyvacijos formavimas ikimokyklinės 

įstaigos bendruomenėje“.  

 

Lektorė Roma Paukštienė, Socialinių mokslų doktorantė: 

disertacija mokytojų švietimo ir sveikatingumo tema 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė 

 

 

L.Bernatavičienė 

 

Visiems norintiems 

pedagogams, kitiems 

specialistams 

(psichologams, spec. 

pedagogams, 

logopedams ir t.t.), 

Elektrėnų 

gyventojams 

 

 

ŠPC arba mokykla 

 

Seminaras mokamas iš 

krepšelio arba asmeninių 

lėšų.  

Seminaras bus 

organizuojamas jei 

susidarys 20 - 30 dalyvių. 
Seminarą gali užsisakyti 

viena įstaigos komanda. 

Dėl seminaro kreiptis į 

L.Bernatavičienę tel. 39 
826 arba el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
Data Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

2013-12-04 

12
00

-15
00

 

Adventinė popietė su etnologe, tautos savasties 

tyrinėtoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

Tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja Gražina 

Kadžyte 

2 aukštas, posėdžių salė  

2013-12-11 

15
00

-16
00

 

Kodėl svarbu išsaugoti tarmes? (2013 metai – Tarmių 

metai). Lektorė Vilija Dobrovolskienė, Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

ekspertė, poetė, Elektrėnų savivaldybės tarybos narė 

2 aukštas, posėdžių salė  

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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2013-12-20 

15.00 val. 

TAU studentų adventinė popietė „Adventinis vainikas“ 2 aukštas, posėdžių salė  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO  

2013-12-02 

15
00

-16
00 

16
00

-17
00

 

Praktinis darbas  kompiuteriu 2 aukštas, kompiuterių 

klasė 

 

2013-12-09 

15
00

-16
00 

16
00

-17
00

 

Praktinis darbas  kompiuteriu 2 aukštas, kompiuterių 

klasė 

 

2013-12-16 

15
00

-16
00 

16
00

-17
00

 

Praktinis darbas  kompiuteriu 2 aukštas, kompiuterių 

klasė 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

2013-12-10 

15.00 val 

Paskaita „Gera sveikata – ori senatvė“. 

Lektorė – žolininkė, sveikuolių klubo narė Bronislava 

Vasiliauskienė 

2 aukštas, posėdžių salė  

2013-12-18 

15.00 val. 

Susikaupimo popietė „Advento rimtyje“. 

Lektoriai: Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių 

Karalienės parapijos kunigas Laurynas Visockas, 

tikybos vyr. mokytoja Marija Kuliešienė, mokytoja 

metodininkė Rita Šabūnienė.  

2 aukštas, posėdžių salė  

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS 

2013-12-12 

14 -17 val. 

Kalėdinių atvirukų gamyba 2 aukštas, posėdžių salė Prašytume atsinešti kas turi ir gali: 

liniuotę, paprastą pieštuką, žirkles, lipalo 

klijų. 

Dalyvių skaičius ribotas – 15. 

2013-12-19 

13.50 val. 

renkamės prie 

senelių globos 

namų 

Kalėdinis šventinis renginys, skirtas globos namuose 

gyvenantiems senoliams. 

Globos namai Atnešti pagamintą (nupirktą) kalėdinę 

dovanėlę. 

 



      PATVIRTINTA 
          Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                           Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

       2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61 

 

RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI 

 

 
I. TIKSLAI 

 

1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą. 
2. Lavinti mokinių fantaziją. 

3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias. 

4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą. 
 

 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 
5. Konkursas organizuojamas gruodžio- sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami 

rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas, 

darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose). 
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 

7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio 

mėnesio renginių plane. 
 

 

III. DAL YVIAI 

 
8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai. 

 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai, 
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros ...) 

10. Rašto darbų apimtis neribojama. 

11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, 

kalbos ir rašto kultūra. 
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų. 

13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu. 

14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje; 
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje. 

15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus. 

 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

 

 
16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 

sudaryta vertinimo komisija. 

17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro 
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje. 

18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami 

asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis. 

 
 

 

 
Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina 

Živulskienė 

 



 12 

 

          PATVIRTINTA 

                                                                            Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 

                                                                            2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1185     

     

LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ (toliau – konkursas) – 

tradicinis kas antri metai vykstantis nacionalinis jaunųjų dainininkų konkursas, kuriuo siekiama 

ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, 

populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius solistus ir vokalinius ansamblius, 

skatinti kurti ir atlikti naujas lietuviškas dainas vaikams. 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

2. Konkurse gali dalyvauti solistai (mergaitės ir berniukai), įvairios sudėties vokaliniai ansambliai 

(ne daugiau kaip 12 dalyvių). 

            3. Konkurso dalyviai skiriami į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant 

dainininkų  pasirodymą ir sudarant konkurso šalies etapo koncertų ir laureatų koncertų programas: 

 3.1. A –  3–6 metų vaikai; 

 3.2. B –  7–10 metų mokiniai; 

 3.3. C –  1–14 metų mokiniai; 

 3.4. D –  15–19 metų mokiniai. 

            4. Konkurse dalyvaujantys ansambliai amžiaus grupei priskiriami  pagal daugumos dalyvių 

amžių. 

            5. Šeimos ansamblių dalyviai gali būti įvairaus amžiaus. Šeimos ansambliai amžiaus grupei 

nepriskiriami. 

            6. Konkurso dalyviams gali akompanuoti vienas akompaniatorius arba įvairios sudėties 

instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai (ne daugiau kaip 12 dalyvių). Akompanuoti gali mokiniai, 

mokytojai, profesionalūs muzikantai.  Fonogramomis  naudotis neleidžiama.  

            7. Konkurso dalyviai konkurse dalyvauti gali tik vieną kartą – kaip solistai arba kaip 

vokalinio ansamblio dalyviai (išimtis leidžiama tik pritariančių vokalinių grupių ar 

akompanuojančių instrumentinių ansamblių nariams). 

 

III. KONKURSO KONCERTINĖ PROGRAMA 

 

            8. Konkurso dalyviai parengia koncertinę programą iš trijų laisvai pasirinktų dainų (bendra 

trukmė iki 10 minučių). Viena iš koncertinės programos dainų turi būti lietuvių liaudies daina 

(autentiška, išplėtota, harmonizuota ar pan.). B, C ir D amžiaus grupių ansambliai vieną 

koncertinės programos dainą privalo atlikti a capella.  

            9. Konkursas atviras visiems vokalinės muzikos žanrams. Konkurso dalyviai gali atlikti 

profesionalių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, lietuvių ir kitų šalyje gyvenančių tautų 

liaudies dainas, mokytojų ir mokinių kūrybos dainas. Rekomenduojama, kad visos dainos būtų 

skirtingų autorių, stiliaus ir charakterio, pasirinkti kūriniai atitiktų dainininkų amžių ir gebėjimus.  

            10. Dalyviams siūloma kūrinius rinktis atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ir balso ypatumus, 

rekomenduojama rinktis skirtingų autorių, kontrastingo pobūdžio ir stilistikos kūrinius, dainas 

atlikti lietuvių kalba. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Konkursas organizuojamas  šiais etapais: savivaldybės etapas, zoninis etapas ir šalies 

etapas. Atsižvelgiant į pageidaujančių dalyvauti konkurse dalyvių skaičių, bendrojo lavinimo  
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programas ir/ar neformaliojo švietimo programas vykdančiose mokyklose (toliau – 

mokykla) gali būti organizuojamas ir mokyklos etapas. 

12. Mokyklos etapas vykdomas lapkričio mėnesį. Mokyklos etapą organizuoja ir visą 

organizavimo darbą vykdo mokyklos. Mokyklos etapo dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvių 

pasirodymą vertina mokyklos direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija. 

13. Savivaldybės etapas organizuojamas gruodžio mėn. Savivaldybės etapo renginių 

vykdymo laiką ir vietą nustato savivaldybė. Savivaldybės etapo dalyvių skaičius neribojamas. 

Dalyvių pasirodymą vertina ir pagal 14 punkte nustatytas kvotas į zoninį etapą atrenka 

savivaldybėje sudaryta vertinimo komisija. 

14. Į zoninį etapą atrenkama: 

 14.1. iš Vilniaus, Kauno miestų savivaldybių po 20 dalyvių; 

 14.2. iš Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybių po 15 dalyvių; 

 14.3. iš Panevėžio miesto savivaldybės 10 dalyvių; 

 14.4. iš kitų savivaldybių ne daugiau kaip po 5 dalyvius. 

Šalies etapo koordinatorius, atsižvelgęs į savivaldybių etapo atrankos rezultatus ir savivaldybių 

raštiškus prašymus, turi teisę koreguoti zoninio etapo dalyvių skaičių. 

15. Savivaldybės etapo atrankos rezultatai pateikiami anketose-suvestinėse. Anketos-

suvestinės su savivaldybės lydraščiu siunčiamos dviem egzemplioriais: vienas – šalies etapo 

koordinatoriui (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, tel. 

2123127, faks. 2127117, el. p. gvc@ciurlioniomm.lt), kitas – zoninio etapo grafike nurodytam 

zoninio etapo koncertų organizatoriui.  Anketos-suvestinės formą nustato šalies etapo 

koordinatorius.  

16. Zoninis etapas organizuojamas sausio–vasario mėn. pagal šalies etapo koordinatoriaus 

sudarytą ir su savivaldybėmis suderintą zoninio etapo grafiką. Grafike nustatomas savivaldybių 

paskirstymas pagal zonas, atrankos koncertų laikas, vieta ir organizatoriai. Zoninio etapo atrankos 

koncertus organizuoja grafike nurodytos savivaldybės.  

17. Zoninio etapo dalyvių pasirodymą vertina šalies etapo koordinatoriaus sudaryta 

vertinimo komisija. Komisija sudaroma iš šalies etapo vertinimo komisijos narių (iš jų skiriamas ir 

komisijos pirmininkas) ir atrankos koncerte dalyvaujančių savivaldybių deleguotų asmenų. 

Komisijos nariai atrankos koncerte negali dalyvauti kaip solistų ar ansamblių vadovai.  

18. Atsižvelgusi į zoninio etapo rezultatus, šalies etapo vertinimo komisija pagal amžiaus 

grupes nustato šalies etapo solistams ir ansambliams pereinamus balus, sudaro šalies etapo dalyvių 

ir iš jų parengtos koncertinės programos rekomenduojamų atlikti dainų sąrašą. Šalies etapo 

vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

19. Šalies etapas organizuojamas vasario–gegužės mėn. Vilniuje. Šalies etapo 

koordinatorius sudaro koncertų grafiką, nustato koncertų programą. Dalyvių pasirodymą 

koncertuose vertina konkurso organizatoriaus patvirtinta vertinimo komisija. Šalies etapo 

koncertuose dalyviai atlieka po vieną dainą. Koncertų dalyviai šalies etapo koordinatoriui privalo 

prieš dvi savaites iki koncerto pateikti  numatytos atlikti dainos natas. Laiku nepateikę natų 

konkurso dalyviai šalinami iš koncertų. 

20. Finalinė konkurso šventė ir baigiamieji konkurso laureatų koncertai organizuojami 

gegužės mėn. Vilniuje. 

 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

            21. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokykla.  

22. Savivaldybės etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti zoniniame etape. 

Savivaldybės etapo laimėtojus ir jų mokytojus apdovanoja savivaldybė.  

23. Zoninio etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti šalies etapo koncertuose. Zoninio 

etapo laimėtojai apdovanojami konkurso ženkleliais ir šalies etapo koordinatoriaus padėkos 

raštais.  

  

24. Šalies etapo laimėtojams – laureatams suteikiama teisė dalyvauti konkurso laureatų 

koncertuose. Konkurso laureatai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais ir  prizais  bei rėmėjų dovanomis. 

mailto:gvc@ciurlioniomm.lt


 

                                                                                                                                             2 priedas 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ DALYVIŲ ANKETA 

 

 

____________________________________________________________mokyklos II etapo dalyvis 

 
Kolektyvas, solistas 

(vardai, pavardės) 

Amžius 

(klasė) 

Vadovas (-ai), 

akomponuojančio asmens 

vardas, pavardė 

Kūrinio (-ių) autoriaus pilnas vardas, pavardė 

Kūrinių pavadinimai lietuvių kalba. 

Pastabos 

1. 

 

 

 

  1.  

2. 

3. 

2. 

 

 

 

  1.  

2. 

3. 

3. 

 

 

 

  1.  

2. 

3. 

 
Vadovo vardas, pavardė, tel. nr. 

 

Reikalinga įranga ar instrumentai: 

 

 

 

 

 



 PATVIRTINTA 

 Lietuvos mokinių neformaliojo  

 švietimo centro direktoriaus  

 2012 m. spalio  24 d. įsakymu Nr. R1-110 

 LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių muzikos olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos vadovaujantis 

Dalykinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą 

bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių muzikinę kūrybinę raišką. 

4. Olimpiados uždaviniai: 

4.1. plėtoti mokinių muzikinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jiems atsiskleisti įvairiose 

muzikinės veiklos srityse (muzikos atlikimas, pažinimas, kūrimas); 

4.2. ugdyti mokinių muzikinės kūrybos gebėjimus parengiant ir atliekant muzikines 

kompozicijas įvairiomis muzikinės raiškos priemonėmis; 

4.2. skatinti mokinių muzikavimą, teigiamas muzikos pažinimo  ir dalyvavimo 

muzikiniame-kultūriniame gyvenime nuostatas.  

 

III. OLIMPIADOS RENGĖJAI 

 

5. Olimpiadą organizuoja: 

5.1. pirmąjį etapą – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitos mokyklos; 

5.2. antrąjį etapą – savivaldybių švietimo padaliniai; 

5.3. trečiąjį etapą – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos 

muzikos mokytojų asociacija. 

 

IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:  

6.1. pirmasis Olimpiados etapas – mokyklos muzikos olimpiada; 

6.2. antrasis Olimpiados etapas – savivaldybės muzikos olimpiada; 

6.3. trečiasis Olimpiados etapas – šalies muzikos olimpiada.  

7. Pirmųjų dviejų etapų datas pasirenka mokyklos, savivaldybių švietimo padaliniai, tačiau 

šie etapai turi vykti ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki trečiojo etapo. 

8. Olimpiadoje kviečiami dalyvauti 12–18 metų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

Mokinius Olimpiadai gali rengti keli pedagogai iš skirtingų ugdymo institucijų. Olimpiada 

vykdoma dviejose kategorijose: 

8.1. bendrojo ugdymo mokyklų 12–14 metų mokiniai; 

8.2. bendrojo ugdymo mokyklų 15–18 metų mokiniai. 

9. Per Olimpiadą visų grupių dalyviai atlieka 4 užduotis: 

9.1. muzikos žinių tikrinimo testą; 

9.2. skaito muzikos raštą iš lapo (solfedžiuoja, ritmuoja);  

9.3. dainuoja dainą; 

9.4. pristato originalią kompoziciją. 
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10. Pirmasis etapas rengiamas bendrojo ugdymo, kitose mokyklose. Olimpiados pirmąjį 

etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo visą organizacinį darbą mokyklos vadovo įsakymu 

patvirtinta komisija. 

11. Antrajam etapui organizuoti, užduotims parengti, rezultatams įvertinti ir kandidatams 

atrinkti į trečiąjį Olimpiados etapą sudaroma savivaldybės švietimo padalinio vadovo patvirtinta 

komisija. 

12. Trečiąjį etapą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su 

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija. Olimpiados organizavimo komitetą tvirtina Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius. Olimpiados organizavimo komitetas teikia 

vertinimo kriterijus, vertinimo komisiją, organizuoja užduočių rengimą, atsako už visą Olimpiados 

vykdymą. Informaciniai duomenys apie Olimpiadą skelbiami interneto tinklalapiuose 

http://www.olimpiados.lt, http://www.lmnsc.lt, http://www.lmma.ku.lt, http://portalas.emokykla.lt. 

13. Į trečiąjį Olimpiados etapą atvyksta po 1–2 rajonų, miestų olimpiadų pirmųjų vietų 

laimėtojus. 

14. Atvykstantys į trečiąjį etapą mokiniai atsiveža: trumpą dainos aprašymą, originalios 

kompozicijos partitūrą ir trumpą jos aprašymą, amžių liudijantį dokumentą (pasą, mokinio 

bilietą ar asmens tapatybės kortelę). 

15. Vykstančius į trečiąjį etapą mokinius lydi savivaldybės administracijos švietimo 

padalinio paskirtas asmuo. 

 

V. OLIMPIADOS  FINANSAVIMAS 

 

16.  Antrojo etapo olimpiadas pagal galimybes finansuoja savivaldybės.  

17. Trečiąjį etapą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Mokiniai, atvykę į trečiąjį etapą, aprūpinami maistu. Dalyvių kelionės išlaidas ir juos lydinčių 

asmenų komandiruotes pagal galimybes apmoka savivaldybių administracijų švietimo padaliniai ir 

mokyklos.   

18. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).  

 

 VI. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Olimpiados pirmojo etapo dalyvius apdovanoja mokyklos ir rėmėjai, kiti juridiniai ir 

fiziniai asmenys.  

20. Olimpiados antrojo etapo dalyvius pagal galimybes apdovanoja savivaldybių švietimo 

padaliniai, rėmėjai. 

21. Olimpiados trečiojo etapo dalyviai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos bei 

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos diplomais, pagyrimo raštais, rėmėjų dovanomis.  

22. Geriausiais pripažinti dalyviai iš kiekvienos grupės deleguojami atstovauti Lietuvai kas 

antrus metus vykstančioje Tarptautinėje mokinių muzikos olimpiadoje. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olimpiados.lt/
http://www.lmnsc.lt/
http://www.lmma.ku.lt/
http://portalas.emokykla.lt/

