
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

       PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2016-02-29 įsakymu Nr. 1VT-26 
 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2016-03-10 
13.00 val. 

Paskaita tema „Informacinės 
technologijos ir modernizacija 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. 
Sužinosite apie: 
-  Interaktyvias (protingas) lentas bei jų 
panaudojimo galimybes ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose; 
-  Interaktyvius stalus ir jų naudą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 
-  Suteikiame informaciją apie 
modernizaciją ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose; 
-  Supažindiname su 3D spausdintuvu 
bei jo panaudojimo galimybėmis.  
- Atvežame parodyti 3D spausdintuvu 
atspausdintų gaminių, o esant galimybei 
atsivežame ir patį 3D spausdintuvą; 
- Papasakojame apie planuojamus 
Europos Sąjungos projektus, kurie 
suteiks galimybę modernizuotis. 
Lektoriai: UAB „Biznio mašinų 
kompanija”darbuotojai 

A. Pupininkienė Ikimokyklinių įstaigų 
vadovai, 
pavaduotojai, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 
Taip pat kviečiami 
švietimo įstaigų 
bibliotekininkai. 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Iki 2016-03-10 
registruotis 
http://semiplius.lt  
Paskaita nemokama. 
Bus išduodamos pažymos 
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2016-03-21 
10.00 val. 

Seminaras tema „Ugdymo turinio 
integravimas pradinėse klasėse: 
teorija ir geroji patirtis“ (6 ak. 
val.). 
Lektoriai: leidyklos „Baltų lankų“ 
vadovėliai“ direktorė Audronė 
Zdanevičienė ir mokomųjų 
priemonių autorius Saulius Žukas. 
Anotacija: Ši programa padės 
mokytojams praplėsti teorines žinias ir 
patobulinti praktinius įgūdžius 
planuojant ir organizuojant integruotas 
veiklas. Mokys kūrybiškai taikyti 
įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias 
mokinių dalykinius ir bendruosius 
gebėjimus. Supažindins su 
naujausiomis ugdymo priemonėmis, 
leidžiančiomis atsižvelgti į kiekvieno 
mokinio asmeninius poreikius ir 
galimybes. Mokytojai dalysis patirtimi 
ir patys kurs integruoto ugdymo 
pamokų modelius. 
Supažindinsime su integruoto mokymo 
koncepcija, teoriškai pagrįsime tokio 
mokymo privalumus bei iššūkius, 
aptarsime praktinius integruoto 
mokymo aspektus naudojantis 
„Vaivorykštės“ komplektu – temų 
įvairovę, trukmę, tėvų įtraukimą, temos 
užbaigimą ir vertinimą. Taip pat jau 
dirbantiems ir kitiems besidomintiems 
mokytojams pristatysime 
„Vaivorykštės“ naujienas – vadovėlio 
atnaujinimus bei darbą su skaitmenine 
ugdymo priemone e. lankos  
(http://www.e-lankos.lt  ) 
 

A. Pupininkienė Pradinio ugdymo 
mokytojai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukštas 

Seminaras nemokamas 
Iki 2016-03-21 
 registruotis 
http://semiplius.lt   
 
Bus išduodami 
kvalifikacijos pažymėjimai 
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2016-03-22 
13.00 val. 

Seminaras „Emocijų kontrolės 
įgūdžių lavinimas, naudojant 
smėlio terapijos metodus“. Lektorė 
Loreta Pabrinkienė VDU švietimo 
vadybos magistrė. 

V. Kandrotienė Ikimokyklinių įstaigų 
pedagogai, pradinio 
ugdymo mokytojai, 
dalykų mokytojai, 
socialiniai pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Seminaras nemokamas. 
Registracija  
iki 2016-03-18 
http://semiplius.lt 

2016-03-23 
10.00 val. 

Seminaras tema „Motyvavimas 
XXI – ajame amžiuje“. 
Lektorė Rūta Klimašauskienė. 
1.Šiuolaikiniai mokiniai. Kartų 
ypatumai: kaip dirbti su skirtingomis 
kartomis. Y ir Z kartų motyvavimo 
ypatumai ir metodai 
2.Motyvacijos šaltiniai, vidinė ir 
išorinė motyvacija. Koučingas kaip 
technika vidinei motyvacijai stiprinti.  
3.Veiksmingos motyvavimo 
technikos. Motyvavimo technikų 
taikymas veikloje: metodai, padėsiantys 
geriau pažinti mokinius ir atskleisti jų 
vidinės motyvacijos galias. 

A. Pupininkienė Visų dalykų 
pedagogai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukštas 

Iki 2016-03-23  
registruotis 
http://semiplius.lt   
Seminaras mokamas. 
Kaina priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus 
 

2016-03-24 
9.30 val. 

Seminaras tema „Emociniai 
imitavimo principai“ 
Lektorė: Lolita Navickienė 

A. Pupininkienė Elektrėnų meno 
mokyklos komanda 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2016-03-24  
registruotis 
http://semiplius.lt    
Seminaras mokamas. 

2016-03-25 
10.00 val. 

Seminaras tema „Bendravimas ir 
bendradarbiavimas su tėvais“. 
Lektorius: VšĮ „EOS grupės“ 
psichologas, psichodramos 
terapeutas Evaldas Karmaza 

A. Pupininkienė Vievio meno 
mokyklos kolektyvas 

Vievio meno 
mokykla 

Iki 2016-03-25  
registruotis 
http://semiplius.lt    
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 
Seminaras mokamas. 

2016-03-30 
13.00 val. 

Seminaras „Muzikinės pasakos, 
lavinančios vaikų smulkiąją ir 
stambiąją motoriką bei vaizduotę 
pasitelkiant klasikinės muzikos 
pavyzdžius. 1-2 dalys. Muzikinio 

A. Pupininkienė Muzikos mokytojai, 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
pedagogai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukštas 

Iki 2016-03-29 
registruotis 
http://semiplius.lt   
Kaina priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus 
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projekto pristatymas.“ 
Lektorė: Neringa Lapinskienė, 
muzikos mokytoja, ikimokyklinio 
amžiaus vaikų muzikinio ugdymo 
seminarų vadovė, kompozitorė, 
tekstų autorė 

2016-03-31 
10.00 val. 

Seminaras „Matematikos 
aukštesniųjų gebėjimų ugdymas 
pradinėse klasėse“. 
Lektorė: Andželika Padarauskienė 

A. Pupininkienė 
 

Pradinio ugdymo 
pedagogai 

Vievio pradinė 
mokykla 

Registracija iki 2016-03-
31  http://semiplius.lt 
Seminaras mokamas.  
Kaina 1 asmeniui (jeigu 
dalyvių apie 20 - 25) –  
9 – 13 Eur 

2016-03 
(data bus 

patikslinta) 

Konferencija „Šiuolaikinių 
mokinių ugdymo iššūkiai tėvams 
ir mokytojams“ 

A.Skučienė, 
O.Apanavičienė, 
V.Kubilienė, 
L.Bernatavičenė 

Įvairių dalykų 
mokytojai, vadovai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė 
mokykla 

Registracija po datos 
paskelbimo 
http://semiplius.lt  

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2016-03-02 
13.50 val. 
332 kab. 

Atvira pamoka „Monologas ir 
dialogas rusų kalbos pamokoje 4 
klasėje (įvertinimas ir 
įsivertinimas kaip pagalba 
mokiniui)“. Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos rusų kalbos mokytoja 
metodininkė V. Valašinienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija,  
332 kab. 
 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-03-01 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-03-04 
10.55 val. 
306 kab. 

Atvira pamoka „Diskusija apie 
didžiąsias pasaulio religijas 3 
klasėje“. Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos anglų kalbos mokytoja 
metodininkė A. Balnienė 

D. Liutkevičienė, 
L. Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija,  
306 kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-03-01 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-03-04 
12.00 val. 

Atvira pamoka „Integruoto gamtos 
mokslų kurso pamoka anglų kalba 

D. Liutkevičienė, 
L. Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
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412 kab. 3 klasėje“. Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos anglų kalbos vyr.  
mokytoja Ū.Petrauskienė 

gimnazija,  
412 kab. 

pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-03-01 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-03-09 
14.00 val. 

Metodinis pasitarimas dėl 
logopedų dokumentacijos atmintinės 
sudarymo. 

A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Logopedai, 
specialieji pedagogai 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

 

2016-03-14 
14.30 val. 

Metodinė diskusija tema „Vaikų 
pasiekimų gerinimas“. Filmuotos 
veiklos aptarimas. 

A. Pupininkienė 
S. Kunauskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukštas 

 

2016-03-22 
 
 

13.00 val. 
 
 
 
 

14.00 val. 
 
 
 

15.00 val. 

Metodinė diena Vievio meno 
mokykloje: 
 
Atvira pamoka tema „Meninės 
muzikinės veiklos ypatumai 
fortepijono ankstyvojo ugdymo 
klasėje" 
 
Metodinis pranešimas tema 
„Aktualių fortepijono ugdymo 
metodikos problemų apžvalga“ 
 
Metodinė diskusija tema „F. 
Schubert Scherco Des dur op. 593 
Nr. 2“ 

A. Pupininkienė 
 
 
Violeta 
Sotnikovienė 
 
 
 
Genė Janavičienė 
 
 
 
Irena Jasaitienė 

Muzikos mokytojai Vievio meno 
mokykla 

 

2016-03-22 
13.00 val. 

Metodinis pranešimas tema 
„Meninių ir techninių užduočių 
atlikimas bei sąsajos, grojant 
akordeonu“. 

A. Pupininkienė 
Sigutė Gervienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 
mokykla, 213 kab. 

 

2016-03-23 
 
 

10.00 val. 

Metodinė diena Elektrėnų meno 
mokykloje: 
 
Metodinis pranešimas tema 

A. Pupininkienė 
 
 
A. Bakutis 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 
mokykla 
 
102 kl. 
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10.30 val. 
 

 
 

11.00 val. 
 
 
 
 

12.00 val. 
 
 
 
 

12.00 val. 
 
 
 
 
 

13.30 val. 
 
 
 

15.00 val. 
 
 
 

16.00 val. 
 
 
 

„Grojimas violončele dvigubomis 
natomis“ 
 
Metodinis pranešimas tema „Kairės 
rankos pastatymo įgūdžių 
formavimas grojant smuiku” 
 
Metodinė diskusija tema „Solfedžio 
pamokos laiko organizavimas, 
naudojant aktyvius mokymosi 
metodus“ 
 
Metodinis pranešimas tema „Gamų 
ir etiudų grojimas trimitu“  
 
 
 
Metodinis pranešimas tema „Darbo 
su mokiniu strategija ir taktika nuo 
nacionalinio B. Dvariono pianistų ir 
stygininkų konkurso regioninės 
atrankos iki respublikinio turo“ 
 
Metodinė konsultacija tema „Gamų 
ir etiudų grojimas saksofonu“  
 
 
Metodinė diskusija tema 
„Motyvacija” 
 
 
Metodinis pranešimas tema  
,,Arbitražas“ meninio ugdymo 
procese ir latentinės aukos dualizmas 
švietimo sistemoje  

 
 
 
V. Bakutienė 
 
 
 
J. Špikienė 
 
 
 
 
Aretas Baranauskas 
(Nacionalinė M. K. 
Čiurlionio menų 
mokykla) 
 
A. Biveinis  
(Vilniaus B. 
Dvariono 
dešimtmetė 
muzikos mokykla) 
 
Linas Klebauskas 
(Kauno J. Gruodžio 
konservatorija) 
 
Daiva Pilkienė 
(Kaišiadorių meno 
mokykla) 
 
Simonas Bušma   
 

 
 
 
101 kl. 
 
 
 
204 kl. 
 
 
 
 
201 kl 
 
 
 
 
mokyklos salė 
 
 
 
 
 
201 kl. 
 
 
 
105 kl. 
 
 
 
mokyklos salė   
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17.00 val. 
 
 

17.30 val. 

 
Elektrėnų meno mokyklos mokinių 
koncertas 
 
diskusijos, aptarimas 

 
mokyklos salė   
 
 
mokyklos salė   

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2016-03-01 
2016-03-31 

Vievio meno mokyklos mokinių 
dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 
D. Kobelevienė 

Vievio meno 
mokyklos mokiniai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
cento II aukštas 

 

2016-03-01 
11.00 val. 

Bendrojo ugdymo bei meno 
mokyklų mokinių dailės olimpiados 
„Mano namai“ II etapas 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija, 
olimpiados dalyviai 
(8 – 12 kl. mokiniai) 

Vievio meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

 

2016-03-02 
12.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
technologijų olimpiados „Ką 
sudėčiau krašto knygon...“ II  
etapas 

A. Pupininkienė 8 – 12 kl. mokiniai 
Vertinimo komisija 

Elektrėnų Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė 

 

2016-03-02 
9.00 val. 

Geografijos olimpiada (II etapas) L. Bernatavičienė 9-12 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą:  
http://www.lmnsc.lt/lt/ge
ografijos  

2016-03-05 
11.00 val. 

 

21-asis prof. K. Baršausko fizikos 
konkursas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai Kaunas, KTU 
Elektronikos rūmai 
Studentų g. 50, 325F 
auditorija 

Mokytojams išankstinė 
registracija iki 2016-03-
01. 

2016-03-05 
10.00 val. 

Gavėnios susitelkimo diena 
Birštone 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Birštonas Išankstinė registracija iki 
kovo 1 d. tel. 8 346 
54073, 
el.p.kaisiadoriu.kc@gma
il.com 

2016-03-
09/16/17 
14.00 val. 

Tinklinio turnyras skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti 

V. Kandrotienė 
Z. Narkeliūnaitė 

Mokiniai Vievio gimnazija Registracija tel. 
865246158 

2016-03-09 Pradinių klasių mokinių A. Pupininkienė 4 klasių mokiniai, Buvusiose Elektrėnų Pridedama dalyvių sąrašo 
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11.00 val. 

 
Renkamės  
10.45 val. 

adresu 
Elektrinės g. 8. 
 I aukšto foje  

matematikos olimpiados II etapas  vertinimo komisija savivaldybės 
administracijos 
patalpose, adresu 
Elektrinės g. 8. 

forma 
Dėl pavėžėjimo teirautis 
tel: 34271 kreiptis į Jurgą 
Martišienę 
Vertinimo komisija 
renkasi taisyti darbus – 
12 val. 

2016-03-14/20 Patyčių prevencijos savaitė.  
Akcija „Veiksmo savaitė BE 
PATYČIŲ 2016“  
    

V. Kandrotienė 
Socialiniai 
pedagogai 

Mokiniai Švietimo įstaigose Renginių sąrašus su 
tiksliomis datomis 
atsiųskite el.p. 
vidak.spc@elektrenai.lt 
Registruotis svetainėje 
www.bepatyčiu.lt 

2016-03-15 
11.00 val. 

Raštingiausio aštuntoko 
konkursas 

L. Bernatavičienė 8 kl. mokiniai Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Pagal ŠPC įsakymą 

2016-03-17 Tarptautinis matematikos 
konkursas „Kengūra 2016“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigose Mokinių darbus pristatyti 
iki kovo 18 d.  8.30 val. 

2016-03-17 
11.00 val. 

Raštingiausio dvyliktoko 
konkursas 

L. Bernatavičienė 12 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Pagal ŠPC įsakymą 

2016-03-17 
9.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano 
gaublys (6-8 kl.) 

L. Bernatavičienė 6-8 kl. mokiniai Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą:  
http://geografija.lt/2016/0
2/2016-metu-geografijos-
olimpiada-
6%E2%80%9312-
klasems-
%E2%80%9Emano-
gaublys%E2%80%9D-
pradedama-registracija/  

2016-03-31 
10.00 val. 

Anglų kalbos kalbėjimo konkursas 
8-9 klasių mokiniams 

L. Bernatavičienė 8-9 kl. mokiniai Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo paslaugų 
centras 

Pagal ŠPC įsakymą 
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2016 m. kovo- 

balandžio 
mėn. 

Eilėraščių, miniatiūrų konkursas 
„Žodis mano širdyje“.  

A. Jokšienė, 
L. Bernatavičienė 

11-12 klasių 
mokiniai 

 Darbus prašome atsiųsti 
iki 2016 metų balandžio 
29 d. elektroniniu paštu: 
asta.joksiene@gmail.com 
(konkurso nuostatai 
pridedami). 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 03 – 04 

8.00 val. 
PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Kietaviškių pagrindinėje 
mokykloje. 

D. Mikalajūnė 
R. Matonienė 
 

Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
bendruomenė.  

Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla. 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 
(8-528) 39 784.  

2016 – 03 – 15 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio 
pedagogo savaitės be patyčių 
veikla Pylimų vaikų lopšelyje - 
darželyje. 

A. Sasnauskienė 
O. Stasiulevičienė 

 Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
ugdytiniai, 
pedagogai, tėvai. 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

PPT mobilios grupės 
socialinis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
(8-528) 39 784.  

2016 – 03 – 17 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio 
pedagogo savaitės be patyčių 
veikla Semeliškių vaikų darželyje. 

A. Sasnauskienė 
A. Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 
darželio ugdytiniai, 
pedagogai, tėvai. 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

PPT mobilios grupės 
socialinis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
(8-528) 39 784. 

2016 – 03 – 18 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Beižionių  mokykloje – 
daugiafunkciniame centre. 

D. Mikalajūnė 
D. Augūnienė 
 
 

Beižionių mokyklos 
– daugiafunkcinio 
centro bendruomenė.  

Beižionių mokykla 
– daugiafunkcis 
centras. 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 
(8-528) 39 784.  

2016 – 03 – 23 
14.00 val. 

Metodinė diena Elektrėnų 
savivaldybės ugdymo įstaigų, 
vykdančių pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programas vaiko gerovės 
komisijų nariams.  
Labai svarbu, kad į metodinę dieną 
atvyktų švietimo pagalbos 
specialistai. 

A. Lauciuvienė 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo įstaigų, 
vykdančių 
pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo 
programas, vaiko 
gerovės komisijų 
nariai (ypač -  
švietimo pagalbos 
specialistai).   

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Kontaktiniai asmenys:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
Prašome iš anksto 
informuoti, jeigu 
nedalyvausite renginyje. 
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2016 – 03 – 30 

13.00 val. 
PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Elektrėnų vaikų lopšelyje – 
darželyje ,,Pasaka“. 

D. Mikalajūnė 
J. Rimkienė 

Elektrėnų vaikų 
lopšelio – darželio 
,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 
(8-528) 39 784.  

KITI RENGINIAI 
 Oksfordo universiteto leidyklos 

atstovybė Lietuvoje kviečia į vienos 
dienos seminarą. 

Daugiau informacijos -
	https://elt.oup.com/events/lt/mixe
d_ability_teaching 

 Anglų kalbos 
mokytojai 

  

 
 
 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Pastabos 
2016-03-24 
12.00  val. 
16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 
LR Konstitucijos pagrindų 
egzaminas 

V. Mikalajūnienė Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2016-03-15 

2016-03-25 
12.00 val. 
 

II ir III valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijos egzaminas 

V. Mikalajūnienė Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2016-03-15 
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INFORMACIJA 

Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 
1 2 3 6 

Nuo 
 2016-01-01 

Nuo 2016 m. vasario mėnesio į Švietimo paslaugų centro 
renginius prašytume registruotis per „SEMI +“ 
programą, kurią rasite mūsų tinklapyje, dešinėje apačioje: 
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/  

Pirma jums reiks užsiregistruoti, t.y. sukurti naują paskyrą. 
Kad būtų lengviau, prisegame dokumentą, kuriame rasite 
informaciją kaip tai padaryti. Kaip užsiregistruoti ir rasti 
informaciją taip pat jus supažindinsime ir metodinių būrelių 
pasitarimų metu. 

 

A.Pupininkienė, 
L.Bernatavičienė, 
V.Kandrotienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 
 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
Data Valanda Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 

2016-03-02 
(trečiadienis) 

1500-1600 Paskaita „Ar prisimenu, ko noriu?“. Lektorė Agnė Zinkevičiūtė, 
koučingo specialistė, mokymų trenerė, sąmoningo kvėpavimo 
specialistė, šokio judesio trenerė 
 

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

2016-03-09 
(trečiadienis) 

1500-1600 Paskaita „Kartų santykiai“. Lektorė Elektrėnų pedagoginės 
psichologinės tarnybos psichologė Diana Mikalajūnė. 
 

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

2016-03-16 
(trečiadienis) 

1500-1600 Paskaita „Konfliktai, jų sprendimo būdai“. Lektorė Elektrėnų 
pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Diana 
Mikalajūnė. 
 

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

2016-03-23 
(trečiadienis) 

1500-1600 Kraštotyros paskaita. Lektorė Elektrėnų krašto muziejaus 
darbuotoja, etnologė Eglė Krikščiūnaitė 
 

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2016-03-01 
 

15.00 val. Paskaita „Organizmo stiprinimas šaltuoju periodu“. Lektorė 
Vilija Vedlūgienė – sveikos sąmoningos gyvensenos 
propoguotoja. 
 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-03-15 
 

15.00 val. Paskaita „Be sveikatos nebus akvatos. Kūno sudėties 
analizė.“. Lektorės Lina Kuliešiūtė ir Jurgita Pašvenskaitė 
Elektrėnų visuomenes sveikatos biuro  visuomenes sveikatos 
stiprinimo specialistės. 
 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-03-29 
 

15.00 val. Paskaita „Dr. Šiuslerio druskų paslaptys“. Lektorė gydytoja 
homeopatė Gema Galvidytė. 
 
 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 
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KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2016-03-03 

 
9.00 val. Susitikimas su Vievio TAU studentais Vievio kultūros 

centras 
Registruotis iki 2016-
02-22 registracija tel. 
868648914 
Dalyvių skaičius – 19 

2016-03-17 
 

14.00 val. Praktinis užsiėmimas - tapyba ant šilko. 
Lektorės: Vygintė Vaišvilienė ir Aldona Vainiūnienė 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Iki 2016-03-09 vyksta 
registracija tel. 
868648914 
Kaina bus patikslinta 
vėliau. 
Dalyvių skaičius – 12. 

2016-03-24 
 

9.00 val. 
 

Svečiuose pas Beatą Nicholson studijoje „Beatos virtuvė“. 
Elegantiška pamoka su Lietuvos someljė Narimantu Miežiu 
„Burbulai ir kąsniai“. 

Vilnius Iki 2016-03-10 vyksta 
registracija tel. 
868648914 
Kaina bus patikslinta 
vėliau. 
Dalyvių skaičius - 18 
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MOKYKLOS REKVIZITAI 
 
 

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių IV klasių 
mokinių matematikos olimpiados II etape (rajono etape), sąrašas 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 
pavardė (kvalifikacija) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

Informaciją pateikė                       ____________                  ________________________________ 
                                                           (parašas)                           (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.) 
 
Mokyklos vadovas                             A. V.                            ________________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 
 
 
 
 

 


