
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

 
             PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2016-01-29   įsakymu Nr. 1VT-16 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2016-02-02 
14.00 val. 

Seminaras „Skaitymo įgūdžių 
lavinimas anglų kalbos 
pamokose“ anglų kalbos 
mokytojams. 
Seminaro tikslas: supažindinti 
mokytojus su: 
- Oxford University Press leidyklos 
siūlomomis naujovėmis;  
- įvairiais skaitymo įgūdžių 
lavinimo metodais.  
Lektorė: Miglė Ogorodnikovienė, 
Oxford University Press leidyklos 
atstovė Baltijos šalims. 

V.Barščevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė 
mokykla 

Iki 2016-02-01 
 registruotis 
http://semiplius.lt 
 
Seminaras nemokamas 

2016-02-15 
10.00 val. 

Seminaras „Lytinis ugdymas ir 
lytinis švietimas – naujas iššūkis 
atsakingai mokyklai“.  
Lektorius  - kun. prof. dr. Andrius 
Narbekovas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos 
fakulteto dėstytojas. 

V. Kandrotienė Tikybos, etikos, 
biologijos mokytojai, 
klasių auklėtojai, 
psichologai, 
socialiniai pedagogai, 
sveikatos specialistai, 
mokyklų vadovai, 
moksleivių tėvai. 

Švietimo paslaugų 
centras 

Seminaras nemokamas 
Registruotis iki  
2016-02-11 
http://semiplius.lt  

2016-02-17 
11.00 val. 

Seminaras „Matematikos 
aukštesniųjų gebėjimų ugdymas 
pradinėse klasėse“. 

A. Pupininkienė 
 

Pradinio ugdymo 
pedagogai 

Elektrėnų pradinė 
mokykla 

Registracija 
iki 2016-02-15 
http://semiplius.lt  
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Lektorė: Andželika Padarauskienė Seminaras mokamas.  

Kaina 1 asmeniui (jeigu 
dalyvių apie 30) –  
8.00 Eur 
Bus išduodami 
pažymėjimai 

2016-02-18 
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 2016-02-12 
registruotis 
http://semiplius.lt  
Paskaita nemokama. 
Bus išduodamos pažymos 

2016-02-19 
12.30 val. 

Tarptautinis seminaras „Kalba 
gimtoji lūposna įdėta“. 
Konferencijos tikslas – aptarti 
gimtosios kalbos svarbą ir situaciją 
dabartinėje visuomenėje ir 
šiandieninėje mokykloje, išsamiau 
susipažinti su gimtosios kalbos 
situacija emigracijoje. 

V.Dobrovolskienė, 
J.Chmieliauskienė, 
L.Bernatavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai, mokiniai 

Elektrėnų 
literatūros ir meno 
muziejus 

Iki 2016-02-10 
 registruotis 
http://semiplius.lt 
Seminaras nemokamas 
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2016-02-22 
15.00 val. 

Paskaita tema „Suomijos švietimo 
sistema“. 
Lektorius: A. Pliskauskas, 
„Versmės“ gimnazijos mokytojas 
metodininkas 

A. Pupininkienė Menų (Dailės, 
technologijų, 
muzikos) mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazijos menų 
klasė 

Registracija vyksta : 
http://semiplius.lt  
Paskaita nemokama. 
Bus išduodamos pažymos 

2016-02-26 
12.30 val. 

Respublikinė humanitarų praktinė 
konferencija „Balys Sruoga: laiko 
dulkes nužėrus“. 
Konferencijos tikslas – supažindinti 
dalyvius su Balio Sruogos gyvenimo 
ir kūrybos peripetijomis, praktiškai 
analizuoti simbolistinius B.Sruogos 
eilėraščius, aptarti memuarus. 

V.Dobrovolskienė, 
J.Chmieliauskienė, 
L.Bernatavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai, mokiniai 

Elektrėnų 
literatūros ir meno 
muziejus 

Iki 2016-02-17 
 registruotis 
http://semiplius.lt 
 
Konferencija nemokama 

2016-02-29 
9.30 val. 

 

Seminaras tema „Darni 
komanda“ 
Lektorė: A. Pupininkienė, ŠPC 
specialistė metodininkė 

A. Pupininkienė Viešosios bibliotekos 
komanda 

Elektrėnų viešoji 
biblioteka 

Iki 2016-02-26 registruotis 
http://semiplius.lt  
Bus išduodami 
pažymėjimai   
 

Data us 
patikslinta 

Seminaras „Anglų k.kalbėjimo 
gebejimų vertinimas B1/B2 lygiu“. 
NEC akredituotomis lektorėmis, dr. 
Birute Ryvityte ir dr. Rita 
Juknevičiene 

L.Bernatavičienė Elektrėnų ir 
Kaišiadorių sav. 
anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė 

Registracija vyksta : 
http://semiplius.lt (kai 
bus paskelbta seminaro 
data) 
Bus išduodamos pažymos 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2016-02-02 
15.00 val. 

Informacinių technologijų 
mokytojų metodinis pasitarimas 
dėl veiklos plano 2016 m. 

N. Kriščiūnienė 
V. Kandrotienė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazija 

registruotis 
http://semiplius.lt  

2016-02-05 
9.40 val. 

išvykstame  
nuo ŠPC 

 

Atvira veikla tema „Duonutė – 
pyragų močiutė“. 

G. Burlėgienė   
A. Pupininkienė, 
D.Ramanauskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Vaikų lopšelis 
darželis „Eglutė“ 

Organizuojamas 
pavėžėjimas. Visi dalyviai 
privalo registruotis į 
renginį per „SEMI+“ 
programą iki 2016-02-04: 
http://semiplius.lt    

2016-02-08 Logopedų ir specialiųjų pedagogų L. Baranauskienė Logopedai ir Švietimo paslaugų Iki 2016-02-05 registruotis 
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14.00 val. metodinis pasitarimas dėl 2015 m. 

veiklos aptarimo ir plano 2016 m. 
sudarymo ir kt. klausimais 

A. Pupininkienė specialieji pedagogai centro posėdžių 
salė II aukšte 

http://semiplius.lt  

2016-02-22 
10.45 val.  

 

Integruota vokiečių kalbos ir 
chemijos atvira pamoka 2a 
klasėje“. Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja 
metodininkė R.Grigonienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Vokiečių ir chemijos 
dalykų mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 255 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-02-20 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  

2016-02-23 
8.55 val.  
207 kab. 

Atvira pamoka „Ką žinau apie 
Škotiją?“ (darbas grupėje ir porose 
1ab klasėje). Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos anglų kalbos vyr. 
mokytoja R.Važgėlienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 207 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-02-20 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-02-24 
8.00 val. 
 201 kab. 

Atvira pamoka „Kur mes 
gyvename? Ekologijos aktualijos 
spaudoje (darbų pristatymas)“ 
(A1 lygis, 3 klasė). Elektrėnų 
„Versmės“ gimnazijos mokytoja 
metodininkė T.Einorienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Etikos ir kitų dalykų 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 201 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-02-20 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-02-24 
8.55 val. 
302 kab. 

Atvira pamoka „Diskusija 
aplinkosaugos tema 4 klasėje“. 
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos  
mokytoja ekspertė D.Valančienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 302 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-02-20 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-02-24 
13.00 val.  
404 kab. 

Integruota vokiečių kalbos ir 
ekonomikos pamoka 1e klasėje.  
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Vokiečių ir 
ekonomikos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 404 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
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vokiečių ir ekonomikos kalbos 
mokytoja metodininkė 
A.Griščenkienė 

pranešti  
iki 2016-02-20 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-02-26 
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 2016-02-24 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

2016-02-26 
12.00 val. 
412 kab. 

Atvira pamoka „Integruoto gamtos 
mokslų kurso pamoka anglų kalba 
3 klasėje“. Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos anglų kalbos vyr.  
mokytoja Ū.Petrauskienė 

D.Liutkevičienė, 
L.Bernatavičienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija, 412 
kab. 

Mokytojai, norintys 
dalyvauti atviroje 
pamokoje, apie 
dalyvavimą prašome 
pranešti  
iki 2016-02-24 el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2016-02-01 
2016-02-15 

Semeliškių gimnazijos Pastrėvio 
skyriaus priešmokyklinio amžiaus 
mišrios grupės vaikų bei pradinių 
klasių mokinių dailės darbų 
paroda tema „Užgavėnės“ 

A. Pupininkienė 
V. Juknevičienė 
 

Semeliškių 
gimnazijos Pastrėvio 
skyriaus udytiniai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 

Yra 13 kamštinių lentų. 
A1 formatas 

2016-02-01 
9.00 val. 

Anglų kalbos konkursas (II etapas) L.Bernatavičienė 9-10 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Konkurso nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/an
glu_kalbos_konkursas  

2016-02-02 
10.00 val. 

 

Meninio skaitymo konkursas (II 
etapas). 

L.Bernatavičienė 5-12 kl. mokiniai Elektrėnų miesto 
viešoji biblioteka 

Konkurso nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141 

2016-02-02 27-oji mokinių informatikos V. Kandrotienė Registruoti mokiniai „Versmės“ gimnazija  
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10.00 val. olimpiada III etapas 

2016-02-05 
9.00 val. 

64-oji mokinių fizikos olimpiada II 
etapas 

V. Kandrotienė 9-12 kl. registruoti 
mokiniai 

„Versmės“ gimnazija Mokinių darbų 
vertinimas 2016-02-05 
14.00 val. Švietimo 
paslaugų centre 

2016-02-10 65-oji mokinių 9-12 kl. 
matematikos olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 9-12 kl. registruoti 
mokiniai 

„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Mokinių darbų 
vertinimas 2016-02-10 
15.00 val. Švietimo 
paslaugų centre. Dalyvių 
sąrašus pristatyti iki 
vasario 5 d.  
 

2016-02-11 
13.00 val. 

Berniukų tinklinio turnyras 
skirtas Vasario 16-ajai paminėti 

V. Kandrotienė 
R. Šarapienė 

Registruoti mokiniai „Versmės“ gimnazija Registracija tel. 
868647456 iki 2016-02-
08 

2016-02-11 
17.00 val. 

Savivaldybės stalo teniso varžybos 
skirtos Vasario 16-ajai paminėti 

V. Kandrotienė 
K. Korsakas 

Registruoti mokiniai 
ir suaugusieji 

Versmės“ gimnazija Registracija tel. 
868582736 iki 2016-02-
08 

2016-02-11 
9.00 val. 

Istorijos olimpiada (II etapas) L.Bernatavičienė 10-12 kl. mokiniai Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą:  
http://www.lmnsc.lt/lt/ist
orijos  

2016-02-15 
2016-02-29 

Vievio pradinės mokyklos 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
dailės darbų paroda tema „Mano 
tėviškės spalvos“ 

A. Pupininkienė 
S. Kunauskienė 
 

Vievio pradinės 
mokyklos ugdytiniai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 

Yra 13 kamštinių lentų 
A1 formato 

I etapas 
mokyklose 
vyksta  iki 
2016-02-15 

 
 
 

II etapas vyks 

Bendrojo ugdymo bei meno 
mokyklų mokinių dailės olimpiados 
„Mano namai“ I ir II  etapai. 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija, 
olimpiados dalyviai 

Vievio meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

Mokinių, dalyvausiančių 
dailės olimpiados II - 
ajame etape, sąrašų 
originalus pagal 
pridedamą formą pateikti 
A. Pupininkienei iki  
2016 m. vasario 24 d  
Pridedami olimpiados II 
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2016-03-01 
11.00 val. 

etapo nuostatai bei 
vertinimo kriterijai 
Olimpiados metu, 
mokytojai dalinsis gerąja 
patirtimi. 

2016-02-17 
9.00 val. 

65-oji mokinių 5-8 kl. matematikos 
olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 5-8 kl. registruoti 
mokiniai 

„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Mokinių darbų 
vertinimas 2016-02-17 
13.00 val. „Ąžuolyno“ 
pagrindinėje mokykloje 
Dalyvių sąrašus 
pristatyti iki vasario 10 
d.  

I etapas iki 
2016-02-22 

 
II etapas vyks 

2016-03-02 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
technologijų olimpiados „Ką 
sudėčiau krašto knygon...“ I ir II  
etapai 
 

Mokyklose 
atsakingi 

asmenys, paskirti  
vadovo įsakymu 

8 – 12 kl. mokiniai 
Vertinimo komisija 

Elektrėnų Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė 

Mokinių, dalyvausiančių 
technologijų olimpiados 
II - ajame etape, sąrašų 
originalus pagal 
pridedamą formą  
pateikti iki  2016 m. 
vasario 25 d.  

2016-02-23 
9.00 val. 

Rusų (užsienio) kalbos olimpiada 
(II etapas) 

L.Bernatavičienė 10-11 kl. mokiniai Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą:  
http://www.lmnsc.lt/lt/ru
su_k_  

2016-02-24 
12.00 val. 

 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų 
pradinių klasių mokinių 
konkursas „Kalba gimtoji lūposna 
įdėta“ 
 

A. Pupininkienė 
D. Česonytė 
I. Mačionytė 
E. Volosevičienė 

Elektrėnų 
savivaldybės 
mokyklų 3 – 4 klasių 
mokinių komandos 

Elektrėnų pradinė 
mokykla 

Nuostatai pridedami 
Mokinių sąrašo formą iki 
2016 m. vasario 22 d. 
atsiųsti el. paštu : 
ala.spc@elektrenai.lt    
 

2016-02-01 
2016-04-01 

Elektrėnų savivaldybės bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių 
piešinių konkursas – paroda 
„BŪKITE GAILESTINGI, KAIP 
IR JŪSŲ TĖVAS 

V. Kandrotienė 
Tikybos mokytojai 

1-12 klasių mokiniai Ugdymo įstaigos Mokinių darbus pristatyti 
į ŠPC iki 2016-04-01, 
Vida Kandrotienei 
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GAILESTINGAS“ SKIRTA 
GAILESTINGUMO METAMS 

2016-03-17 
8.00-11.00 val. 

Tarptautinis matematikos 
konkursas „Kengūra 2016“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos Iki 2016-02-15 
priimamos mokyklų 
paraiškos 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 02 – 05 

8.45 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 – 02 – 10 
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.  

2016 – 02 – 12 
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 – 02 – 19 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Semeliškių vaikų 
darželyje. 

D.Mikalajūnė 
A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė. 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

2016 – 02 – 20 
14.00 val. 

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

A.Lauciuvienė 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo įstaigų, 
vykdančių pradinio 
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. 

2016 – 02 – 26 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Pylimų vaikų lopšelyje - 

D.Mikalajūnė 
O.Stasiulevičienė 

Pylimų vaikų 
lopšelio – darželio 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
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darželyje. bendruomenė.  įstaigą. 

(8-528) 39 784.  
KITI RENGINIAI 

2016-02-25 
10.00 val. 

Seminaras „Motyvacija būti 
mokytoju“. Lektorė Lidija 
Laurinčiukienė. 

V. Kandrotienė Tikybos, etikos 
mokytojai 

Sielovados centras 
(Birutės g. 9, 
Kaišiadorys) 

Seminaro auka 7 Eur., 
pažymėjimo kaina 0,58 
Eur. registracija iki 
vasario 19 d. tel. 8 346 
54073, el.p 
Kaisiadoriu.kc@gmail.co
m  

2016-03-05 
10.00 val. 

Gavėnios susitelkimo diena V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Birštonas Seminaro auka 6 Eur. 
Būtina išankstinė 
registracija iki kovo 1 d. 
tel. 8 346 54073, el.p 
Kaisiadoriu.kc@gmail.co
m 

 

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/  

Pirmiausia 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 
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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 
2016-02-03 

(trečiadienis) 
1500-1600 Paskaita „Tautų lėlės“. Režisierė, gidė Irena Bagdanavičienė 2 aukštas, posėdžių 

salė 
 

2016-02-10 
(trečiadienis) 

1500-1600 Paskaita „Kodėl žmonės nesusikalba?“. Lektorė Agnė 
Zinkevičiūtė, koučingo specialistė, mokymų trenerė, sąmoningo 
kvėpavimo specialistė, šokio judesio trenerė 

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

2016-02-17 
(trečiadienis) 

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

2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

2016-02-24 
(trečiadienis) 

1500-1600 Kraštotyros paskaita. Tema bus patikslinta vėliau. 2 aukštas, posėdžių 
salė 

 

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

2016-02-02 
 

15.00 val. Paskaita  „Ajurvedinės mitybos ir sveikos gyvensenos 
įgūdžiai šeimoje“. Lektorius, Žilvinas Užkuraitis,  Ajurvedinės 
mitybos ir sveikos gyvensenos praktikas, prieskonių žinovas, 
tituluojamas prieskonių karaliumi. 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-02-09 
 

15.00 val. Paskaita „Saugokime savo rankas naudodami parafino 
voneles“. Lektorės Lina Kuliešiūtė ir Jurgita Pašvenskaitė 
Elektrėnų visuomenes sveikatos biuro visuomenes sveikatos 
stuprinimo specialistės. 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-02-23 15.00 val. Paskaita „Sveikata mūsų rankose“. Lektorė –  Socialinių 
mokslų daktarė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
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rektorė, ilgametė pedagogė Zita Žebrauskienė. centras 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2016-02-04 
 

14.00 val. Viešojo kalbėjimo praktinis užsiėmimas. 
Lektorė: Ala Pupininkienė  

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-02-11 
 

11.00 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro repertuaro 
pristatymas ir  Teatro operos stažuotojų pasirodymas. 

Elektrėnų sav. 
Viešoji biblioteka 

Kviečiame visą 
Elektrėnų bendruomenę 

2016-02-18 
 

16.30 val. Išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatro operą 
„Aleksandro puota“. 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Iki 2016-01-21 vyksta 
registracija tel. 
868648914 
Kaina – 10 Eur 

2016-02-25 
 

11.00 val. Apsilankymas Elektrėnų Viešojoje bibliotekoje. Paskaita tema 
„3D spausdintuvo galimybės buityje“. 

Elektrėnų sav. 
Viešoji biblioteka 

 



 

 

 


