
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
 

             PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

             2018-12-21 įsakymu Nr. 1VT-100 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
      

2019 m. 

 sausio 22 d.  

13.00 val. 

Seminaras „Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo sistema“. 

Lektorė Natalija Kaunickienė, Šiaulių 
Salduvės progimnazijos direktorė 

V. Kandrotienė Švietimo įstaigų 
vadovai, 

pavaduotojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 
(208 kab.) 

Registracija 

http://semiplius.lt arba 

tel. 39826 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2019 m.  

sausio 9 d. 

14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl 2018 m. veiklos 

ataskaitos, 2019 m. veiklos plano 

sudarymo 

A. Sasnauskienė 
V. Kandrotienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas (207 kab.) 

Registracija 

http://semiplius.lt 

    

2019 m.  

sausio 10 d. 

15.00 val. 

Matematikos, ekonomikos 

mokytojų metodinis pasitarimas dėl 
2018 m. veiklos ataskaitos,   2019 m. 

veiklos plano sudarymo 

A. Čerkasovienė 
V. Kandrotienė 

Matematikos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas (207 kab.) 

Registracija 

http://semiplius.lt 

2019 m.  

sausio 15 d. 

15.00 val. 

Informacinių technologijų 

metodinis pasitarimas dėl 2019 m. 

veiklos ataskaitos, 2020 m. veiklos 

plano sudarymo, metodinio būrelio 

pirmininko rinkimo. 

V. Kandrotienė 
N. Kriščiūnienė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

„Versmės“ gimnazija Registracija 

http://semiplius.lt 

 

2019 m.  

sausio 15 d. 

14.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas 2019 m. būrelio 

veiklos plano sudarymui bei atvirų 
veiklų stebėjimo aptarimui. 

 

A. Pupininkienė 
I. Tviragienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

Iki 2019-01-14 

registruotis  

http://semiplius.lt  
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2019 m.  

sausio 16 d. 

15.00 val. 

Pradinių klasių mokytojų 

metodinių grupių pirmininkų 

metodinis pasitarimas 2019 m. 

būrelio veiklos plano sudarymo bei 

renginių organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 
mokytojų metodinių 
grupių pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

Iki 2019-01-15 

registruotis  

http://semiplius.lt  

2019 m.  

sausio 25 d. 

9.30 val. 

Menų mokyklų muzikos mokytojų 

(metodinių grupių pirmininkų, 

skyrių vadovų) metodinis 

pasitarimas 2019 m. būrelio veiklos 

plano sudarymo, konkursų 
organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė Menų mokyklų 
muzikos mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

Iki 2019-01-24 

registruotis  

http://semiplius.lt  

2019 m.  

sausio 28 d. 

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas 

dėl 2018 m. veiklos ataskaitos, 2019 

m. veiklos plano sudarymo, metodinio 

būrelio pirmininko rinkimo. 

 

O. Apanavičienė 
V. Kandrotienė 

Psichologai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

kabinetas (207 kab.) 

Registracija 

http://semiplius.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2019 m.  

sausio – 

gegužės mėn. 

Matematikos konkursas 

„Matmintinis“ 

Matematikos 

mokytojai 

Mokiniai Švietimo įstaigos Registracija 

http://miksike.lt/ 

 

2019 m.  

sausio 11 d. 

9.00 val. 

 

57-oji mokinių chemijos olimpiada 

(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  

mokiniai 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti 

el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt 

 iki sausio 7 d. 

Olimpiados nuostatus 

galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/ol

impiados_struc_0141 

Vertinimas 14 d. 

2019 m.  

sausio 16 d. 

9.00 val. 

68-oji mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  

mokiniai 

„Ąžuolyno 

progimnazija“ 

Darbų vertinimas 

sausio16 d., 14.30 val. 

Švietimo paslaugų 
centre. 
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2019 m.  

sausio 18 d. 

9.00 val. 

52-oji mokinių biologijos 

olimpiada (9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 

mokiniai  

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti 

el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt. 

iki sausio 5 d. 

Olimpiados nuostatus 

galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/ol

impiados_struc_0141 

Vertinimas 21 d. 

2019 m.  

sausio 23 d. 

9.00 val. 

Mokinių matematikos olimpiada 

(5-8 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  

mokiniai 

„Ąžuolyno 

progimnazija“ 

Darbų vertinimas 

sausio16 d., 13.00 val. 

Švietimo paslaugų 
centre. 

2019 m.  

sausio 26 d. 

Respublikinis prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai KTU, studentų g. 50, 

Kaunas 

Dalyvių sąrašus pateikti 

el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 23 d. 

2019 m. 

 sausio 18 d.  

– vasario 28 

d. 

Vievio meno mokyklos mokinių 

dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 
A. Kasputis 

Vievio meno 

mokyklos mokiniai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
centras 

 

 

2019 m.  

sausio 8 d. 

9.00 val. 

11 kl. mokinių anglų kalbos 

olimpiados II etapas 

 

A. Pupininkienė 
 

11 kl.. mokiniai, 

vertinimo komisija 

pagal įsakymą Nr. 

1VT-95 

„Versmės“ gimnazija Iki 2019-01-03 dalyvių 

sąrašą atsiųsti el.paštu: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Konkurso II etape gali 

dalyvauti iki 5 mokinių 
iš įstaigos. 

Konkurso sąlygas bei 

programą galite rasti 

paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/a

nglu_k_  

2019 m. 

sausio 14 d. 

51-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso ir 48- ojo 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija 

pagal ŠPC įsakymą 
Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 
Mokinių darbus 

pateikti iki 2019-01-09 
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14.00 val. tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso darbų 

vertinimas. 

Nr. 1 VT – 96 ir  

1VT - 97 

centro metodinis 

kabinetas (207 kab.) 

A. Pupininkienei  

(206 kab.) 

Konkursų sąlygas rasite 

čia: 

https://www.lmnsc.lt/epi

stolinio_rasinio/  

 

https://www.lmnsc.lt/jau

nuju_filologu/  

Iki 2019 m. 

sausio 23 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių 

muzikos olimpiados II etape, 

sąrašą. 

A. Pupininkienė 6-12 kl. mokiniai, 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, 206 

kabinetas 

Iki 2019-01-23 dalyvių 

sąrašą galima atsiųsti 

ir el.paštu: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Nuostatus žiūrėti: 
https://www.lmnsc.lt/upl

files/salygos_1_60ks.pdf  

Dalyvių anketos forma 

pridedama. 

Olimpiada vyks –  

2019-02-04, „Ąžuolyno“ 

progimnazijoje 

 

Iki 2019 m. 

sausio 23 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių 

technologijų olimpiados bei 

konkurso „Sidabrinis vainikėlis“ II 

- ųjų etapų, sąrašus. 

A. Pupininkienė 7-12 kl. mokiniai, 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, 206 

kabinetas 

Iki 2019-01-23 dalyvių 

sąrašą galima atsiųsti 

ir el. paštu: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Nuostatai bei dalyvių 
anketos pridedamos. 

Olimpiada vyks – 2019-

02-11, 12.30 val. ŠPC 

Olimpiados metu vyks 

konkurso „Sidabrinis 

vainikėlis“ dalyvių 
darbų peržiūra ir 

vertinimas. 
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2019 m.  

sausio 24 d. 

9.00 val. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9 – 12 kl. 

mokiniams (II etapas) 

A. Pupininkienė 
 

9-12 kl. mokiniai, 

vertinimo komisija  

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

iki 2019 m. sausio 18 d. 

mokinių sąrašus 

atsiųsti el. paštu : 

ala.spc@elektrenai.lt  

II etapo dalyvių sąrašo 

forma pridedama.  

2019 m. 

sausio 24 d. 

18.00 val. 

Vakaronė, skirta ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams 

A. Pupininkienė 
I. Tviragienė 
Organizacinė 
grupė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Elektrėnų viešosios 

bibliotekos salė 
Iki 2019-01-23 

registruotis  

http://semiplius.lt  

 

Iki 2019 m. 

sausio 25 d. 

 

Pateikti Meninio skaitymo 

konkurso dalyvių sąrašus  

A. Pupininkienė Dalyvių sąrašai Švietimo paslaugų 
centro 206 kabinetas 

Iki 2019-01-25 dalyvių 

sąrašą galima atsiųsti 

ir el. paštu: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Konkursas vyks 2019 m. 

vasario 1 d. 9.00 val. 

Elektrėnų viešojoje 

bibliotekoje. 

Dalyvių sąrašų forma 

bei konkurso sąlygos 

pridedamos. 

 

2019 m.  

sausio 31 d. 

9.00 val. 

Vokiečių kalbos konkursas 8 

klasės mokiniams 

 

A. Pupininkienė 8 kl. mokiniai, 

vertinimo komisija  

Vievio gimnazija Iki 2019-01-24 dalyvių 

sąrašą galima atsiųsti 

ir el. paštu: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Konkurso II etape gali 

dalyvauti iki 5 mokinių 
iš įstaigos. 

II etapo dalyvių sąrašo 

forma pridedama. 
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminario

s datos: 

2019 m. 

sausio 

8, 10, 15, 17, 

22, 24, 29,  

31 d. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas 

A.Lauciuvienė 
 

Numatoma: 

Semeliškių 
gimnazijos, 

Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 

progimnazijos, 

Kietaviškių 
pagrindinės 

mokyklos,  

Elektrėnų 
pradinės 

mokyklos, Vievio 

J.Milančiaus 

pradinės 

mokyklos, 

Elektrėnų 
mokyklos – 

darželio 

,,Žiogelis“, 

Elektrėnų 
lopšelio, darželio 

,,Pasaka“ 

mokiniai (vaikai)  

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 

 

Informacija apie tikslią 
datą ir laiką iš anksto 

derinama su ugdymo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784 

 

2019 m.  

sausio 2, 3 d. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 
pritaikymas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

G.Mačionienė Elektrėnų 
,,Versmės“ 

gimnazija, Vievio 

gimnazija, 

Semeliškių 
gimnazija 

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 

 

Kontaktinis asmuo:  

G.Mačionienė 
Tel.: (8-528) 39 784 

 

2019 m.  

sausio mėn. 

(data ir 

laikas bus 

tikslinama) 

Švietimo įstaigų VGK narių 
supažindinimas su Ankstyvosios 

intervencijos modeliu ir 

S.M.A.R.T tėvystės įrankiu  

A.Sasnauskienė Švietimo įstaigų 
VGK 

Semeliškių 
gimnazija, 

Semeliškių vaikų 
darželis 

,,Gandriukas“, 

PPT socialinis pedagogas 

kartu su Elektrėnų 
savivaldybės 

administracijos 

tarpinstitucinio 
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Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 

,,Drugelis“  

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi atvyksta 

į įstaigas 

  

2019 m. 

sausio mėn.  

Tikslus 

laikas 

derinamas 

su PPT 

kontaktiniu 

asmeniu 

Mokytojų ir mokytojų padėjėjų 

konsultavimas – atvejų 

aptarimai. 

Prašome norinčius konsultuotis 

ir/ar aptarti konkrečius atvejus 

susisiekti su nurodytu PPT 

kontaktiniu asmeniu. Abipusiu  

sutarimu bus suderintas 

konsultavimo ir/ar atvejų 
aptarimo turinys, forma, metodai 

vieta ir laikas. 

A.Lauciuvienė  Elektrėnų 
savivaldybės 

švietimo įstaigų 
mokytojai ir 

mokytojų 
padėjėjai 

Vieta derinama su 

PPT kontaktiniu 

asmeniu 

Kontaktinis asmuo:  

A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784 

 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

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

2019 m.  

sausio 10 d. 

9.30 val. 

Išvykstame nuo 

ŠPC kiemelio 

Ekskursija į MO muziejų ir į šokolado skulptūrų muziejų 

Trakuose 

TAU studentai Vilnius - MO muziejus 

Trakai – šokolado muziejus 

2019 m.  

sausio 17 d. 

13.00 val. 

Praktinis užsiėmimas „Susipažinimas su skiautinių 

technika“. 

Lektorė: Gražina Digaitytė – Kriaunevičienė.  Dailininkė, 
mokytoja - ekspertė. 

TAU studentai Rungos g. 5 

Švietimo paslaugų centras,  

metodinis kabinetas, 207 kab. 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

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

2019 m. 

Sausio 30 d. 

15.00 val. 

 

„Socialinis smurtas“. Lektorė, Lygių galimybių centro ekspertė, 
humanitarinių mokslų daktarė, Margarita Jankauskaitė  
 

 

 

TAU studentai Rungos g. 5 

Švietimo paslaugų centro posėdžių 
salė 
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

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

2019 m.  

sausio 8 d. 

10.00 val. 

Paskaita „ Kvėpavimo 

technikos gerai savijautai ir 

sveikatai. Eteriniai aliejai “. 

Lektorė Jūratė 
Ramanauskaitė 
 

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro salė  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių technologijų olimpiados II etape sąrašas 

 

 

 

7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 
(kvalifikacija) 

     

     

     

 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 
(kvalifikacija) 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 
(kvalifikacija) 

     

     

     

 

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl), 

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 8 kl. vokiečių kalbos konkurse, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

   

   

   

   

   

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.), 

dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus  

2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. R1-810 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO 

SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos parengtos 

vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių 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 Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą 

bei dalyvių apdovanojimą. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas  – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinius domėtis literatūra; 

4.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą; 

4.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.  

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 5–12 klasių 

mokiniai.  

6. Skaitovai gali skaityti vieną poezijos kūrinį arba vieną prozos kūrinio ištrauką 

lietuvių kalba.  

7. Skaitovo skaitomo kūrinio trukmė – iki 5 minučių, poetinės (literatūrinės) kompozicijos 

trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių. Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

      8. Jei skaitovas ar poetinės (literatūrinės) kompozicijos kūrėjai viršija nurodytą programos 

trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.  

9. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 5–8 

kl. ir 9–12 kl.  

10.  Konkursas vyksta keturiais etapais. 

11. Mokyklos etapas vyksta gruodžio mėnesį. Geriausi, originaliausi skaitovai, poetinės 

kompozicijos (poezijos spektakliai) dalyvauja kitame etape. 



 

 

12. Rajono, miesto etapą organizuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys. Už 

renginį rajone ar mieste atsakingas asmuo užpildo 2 geriausių skaitovų (vieno 5–8 kl., kito 9–12 kl.) 

ir 2 poetinių kompozicijų (5-8 kl. Ir 9-12 kl.) atitinkamos formos anketas. 

13. Regioninis etapas 5 regionuose kasmet organizuojamas kitoje regiono savivaldybėje. 

Regioniniuose etapuose vertinimo komisiją sudaro trys nariai; ją formuoja Centro skirtas komisijos 

pirmininkas. Regioninio etapo organizatorius po renginio per savaitę užpildo šalies etape 

dalyvausiančių mokinių anketas, kuriose nurodomi 1–3 skaitovai iš kiekvienos grupės ir vertinimo 

komisijos atrinktos poetinės kompozicijos. Anketos siunčiamos Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro (toliau – Centras)  rašte nurodytu adresu.  

14. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai regioniniame etape nedalyvauja, atsakingas asmuo 

užpildo šalies etape dalyvausiančių mokinių anketas, kuriose nurodomi 2–3 skaitovai  iš kiekvienos 

grupės ir vertinimo komisijos atrinktos poetinės kompozicijos. Anketos siunčiamos Centro rašte 

nurodytu adresu.  

15. Šalies etapą organizuoja Centras.  

16. Centras kasmet pateikia konkretizuotą informaciją dėl Konkurso regioninio ir šalies etapų 

organizavimo laiko ir vietos. 

 

IV. KONKURSO FINANSAVIMAS 

 

17. Rajono, miesto ir regioninį Konkurso etapus finansuoja juos rengiantys ir juose 

dalyvaujantys rajonų ir miestų savivaldybių administracijų švietimo padaliniai. 

18. Šalies etapo mokinių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka Centras iš Gabių ir 

talentingų vaikų ugdymo programos lėšų. 

19. Konkurso laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

I, II, III laipsnio diplomais, pagyrimo raštais, rengėjų bei rėmėjų prizais, atminimo dovanomis. 

 

  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I PRIEDAS 

 

_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, 

DALYVAUSIANČIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 

 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 

Kla- 

sė 
Ką skaito Mokytojas 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

9 – 12 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 

Kla- 

sė 
Ką skaito Mokytojas 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 

tekstų autoriai 

Dalyviai                      Kla- 

sė 
Mokykla  Mokytojas  

 

 

 

 

 

    

 

P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, vidurinių mokyklų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ 

progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje 

atskirai).  

Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

 

Informaciją pateikė    __________________          _______________________________________ 

 

2019-......-...... 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

direktoriaus  

2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-57 

 

2019 M. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO 

„SIDABRO VAINIKĖLIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, pristatomus kūrinius, konkursinių parodų organizavimo 

tvarką, vertinimą ir apdovanojimą, organizatorius ir koordinatorius. 

 

II. TIKSLAI 

 

2. 2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ tikslai: 

2.1. Palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas; 

2.2. Skatinti visuomenės, ypač jaunosios kartos, domėjimąsi tradiciniais dailiaisiais amatais, 

ugdyti liaudies dailės tradicijų pažinimą; 
2.3. Atskleisti talentingiausius vaikus bei jaunuolius, savo laisvalaikį skyrusius tradicinės liaudies 

dailės ir dailiųjų amatų studijoms ir jomis paremtai kūrybai, suteikti galimybę parodyti visuomenei 

savo darbus, varžytis su bendraamžiais įgūdžiais ir meistriškumu; 

2.4. Skatinti vaikus ruošiančius mokytojus išsamiau domėtis tradicine liaudies daile, ypač 
regioninėmis jos ypatybėmis, ją pažinti ir taikyti dailės bei amatų mokymo procese.  

 

III. DALYVIAI 

 

3. Konkursinėse parodose dalyvauja 9–19 metų amžiaus (4–12 klasių) moksleiviai.  

4. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus kategorijas: 

4.1. 9–14 metų (4–8 klasės);  

4.2. 15–19 metų (9–12 klasės). 

4.3. Dalyvis priskiriamas vienai arba kitai amžiaus kategorijai pagal tai, kiek metų jam yra suėję 
kūrinių pristatymo konkurso vietiniam turui dieną. 
5. „Sidabro vainikėlio“ laimėtojas jaunesnio amžiaus grupėje pakartotinai siekti nominacijos gali 

tik perėjęs į vyresnio amžiaus grupę ir praėjus ne mažiau nei dvejiems metams nuo laimėjimo. 

Tačiau jis yra kviečiamas ir toliau dalyvauti kasmetinėse „Sidabro vainikėlio“ parodose su naujais 

kūriniais. Prie jo kūrinių dedama kortelė su įrašu: „XXXX m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės 

konkurso „Sidabro vainikėlis“ laureatas“.  

 

IV. KONKURSUI PRISTATOMI KŪRINIAI 

 

6. Konkursui pristatomi kūriniai, priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies vaizdinės dailės bei 

dailiųjų amatų žanrams: medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, 

pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės 

dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti).  

7. Tapybos ir grafikos (išskyrus medžio raižinius) darbai konkursui neteikiami. 

8. Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia: 

8.1. Nuo 1 iki 5* darbų, sukurtų per pastaruosius dvejus metus. Kiekvienas pristatomas darbas turi 

būti geros būklės, paruoštas eksponuoti;  

8.2 Užpildytas dalyvio ir mokytojo anketas. 



 

 

9. Regioninio ir nacionalinio turų organizatoriai ir koordinatoriai neatsako už galimus eksponatų 
apgadinimus ar pažeidimus, atsiradusius eksponatų pristatymo į parodas ar grąžinimo po parodų 
metu. 

* Pristatomų darbų skaičių patartina pasirinkti atsižvelgus į kūrinių žanrą bei pobūdį, tai reiškia, 

darbo apimtį, sudėtingumą, laiko sąnaudas. Ilgai kuriamas darbas, pavyzdžiui, lovatiesė, medžio 

skulptūra ir panašiai, gali būti pristatomas ir vienas, o smulkių arba palyginti greitai padaromų 

dirbinių, pavyzdžiui, margučių, šiaudinių eglutės žaisliukų ir panašiai, galima pristatyti ir daugiau 

negu penkis vienetus, jeigu tai reikalinga darniai kolekcijai sudaryti, padeda atskleisti idėją arba 

autoriaus meistriškumą.  

  

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10.       Rengiami trys konkurso turai – vietinis, regioninis ir nacionalinis.  

11. Pirmasis, vietinis (savivaldybių), turas rajonuose ir miestuose vyks iki 2019 m. kovo 15 d.  

12. Pirmąjį turą organizuoja savivaldybės kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliota įstaiga 

(kultūros centras, etninės kultūros centras, mokykla, dailės mokykla ir panašiai) – surengiama 

paroda arba darbų atranka.  

13. Apie vietinio turo organizavimą (data, vieta, atsakingas asmuo ir jo kontaktai) iki 2019 m. 

vasario 22 d. (imtinai) pranešti antrojo, regioninio turo kuratoriui*. 

* Regionų parodas kuruojančios institucijos išvardytos šių nuostatų 16.1.–16.8. punktuose; asmenų, 

kuruojančių regionines parodas, kontaktai – 27.1.–27.8. punktuose. 

14. Iš rajono arba miesto į regioninį turą galima atrinkti ne daugiau nei šešis autorius. 

Pageidautina, kad atrinkti kūriniai pristatytų platesnį žanrų spektrą ir abi dalyvių amžiaus grupes. 

Konkursui pateiktų darbų meninis lygis ir vietovei būdingos etninės dailės tradicijos šią nuostatą 
gali pakoreguoti. 

15. Atrinktus kūrinius į regioninio turo parodos vietą savivaldybės pristato ir atsiima savo 

lėšomis. 

16. Antrojo, regioninio, turo parodos vyks nuo 2019 m. kovo 18 d. iki balandžio 17 d.  

17. Regioninių turų parodas organizuoja: 

17.1 Panevėžio rajone – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. Dalyvauja Biržų, Jonavos, Joniškio, Kėdainių, Kupiškio, Radviliškio, Pakruojo, 

Panevėžio, Pasvalio, Ukmergės rajonai, Panevėžio miestas. 

17.2 Utenoje – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. Dalyvauja 

Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Švenčionių, Širvintų, Utenos, Zarasų, Vilniaus rajonai, 

Visagino savivaldybė.  
17.3 Telšiuose – Telšių rajono savivaldybės kultūros centras. Dalyvauja Kelmės, Kretingos, 

Mažeikių, Naujosios Akmenės, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Telšių rajonai, Šiaulių miestas, 

Rietavo savivaldybė.   
17.4 Tauragėje – Tauragės krašto muziejus. Dalyvauja Jurbarko, Klaipėdos, Raseinių, Šilalės, 

Šilutės, Tauragės rajonai, Klaipėdos miestas, Neringos, Palangos, Pagėgių savivaldybės.   

17.5 Alytuje – Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Dalyvauja Alytaus, Kaišiadorių, 
Lazdijų, Šalčininkų, Trakų, Varėnos rajonai, Alytaus miestas, Elektrėnų, Birštono, Druskininkų 
savivaldybės.  

17.6 Marijampolėje – Marijampolės kultūros centras. Dalyvauja Kauno, Prienų, Šakių, 
Vilkaviškio rajonai, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybės, Punsko (Lenkija) 

lietuvių bendruomenė.   
17.7 Kauno miesto – Kauno tautinės kultūros centras.  

17.8 Vilniaus miesto – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija. 

18. Antrojo, regioninio, turo parodų organizatoriai nustato parodos vietą, patikslina parodos 

atidarymo ir uždarymo laiką, darbų pristatymo parodai ir jų atsiėmimo laiką bei sąlygas, 

organizuoja kūrinių, atrinktų į nacionalinį turą, pristatymą į šalies parodą ir jų atsiėmimą. 
19. Darbus nacionalinio turo parodai iš regioninių parodų atrenka regioninio turo vertinimo 

komisija – 2 Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovai ir 3 regioninės parodos rengėjo pakviesti 

nariai. 



 

 

20. Trečiasis konkurso turas – nacionalinė paroda – rengiama 2019 m. gegužės 7 – 31 d. 

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre  (parodos atidarymo, uždarymo laikas bus 

patikslinti).  

21. Nacionalinės parodos organizavimą koordinuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir 

vienas regioninių turų parodos organizatorius arba kita paskirta kultūros įstaiga. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

22. Konkursui pateikti kūriniai vertinami atsižvelgus į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą, 
kūrinio sąsajas su lietuvių liaudies dailės, etninės kultūros tradicijomis.  

23. Vietiniam turui pateiktus kūrinius vertina vietinio turo organizatorių sudaryta liaudies dailės 

specialistų, muziejininkų, pedagogų ir kitų specialistų komisija. 

24. Regioninio turo parodas vertina komisija, į kurią tris atstovus deleguoja regioninės parodos 

rengėjas, o du liaudies dailės specialistus, iš kurių vienas yra komisijos pirmininkas, skiria Lietuvos 

nacionalinis kultūros centras. Komisija išrenka geriausius abiejų amžiaus grupių darbus, kurių 
autoriai apdovanojami I, II, III vietų laimėtojų diplomais. I vietų laimėtojai įgyja teisę dalyvauti 

nacionaliniame ture ir siekti „Sidabro vainikėlio“. Regionų savivaldybių administracija, kultūros bei 

švietimo, kitos įstaigos arba organizacijos gali savo nuožiūra apdovanoti regioninio turo dalyvius. 

25. Nacionalinio turo komisiją sudaro Lietuvos nacionalinis kultūros centras iš savo ir kitų 
institucijų specialistų. Komisija išrenka po tris geriausius kiekvienos amžiaus grupės kūrinius ar 

kūrinių kolekcijas. Jų autoriams įteikiami konkurso simboliai sidabro vainikėliai. 

25.1 Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojai apdovanojami diplomais.  

25.2  Komisija, konkurso rėmėjai gali skirti ir kitų specialiųjų prizų. 
26. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

27. Regioninių ir nacionalinių turų vertinimo komisijos, paskelbusios nugalėtojus, privalo viešai 

aptarti parodą, pakomentuoti savo sprendimą. 
 

VII. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI 
 

28. Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kontaktinis asmuo – 

LNKC Etninės kultūros skyriaus tautodailės specialistė Darija Čiuželytė, tel.: (8 5) 261 3553,  

el. p. d.ciuzelyte@lnkc.lt.  

29. 2019 m. „Sidabro vainikėlio“ regioninių turų organizatoriai ir koordinatoriai: 

29.1 Panevėžio rajone – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius, vyresnioji specialistė Lina Daubarienė; tel.: (8 45) 58 69 53, 8 618 25 636, 

el. p. lina.daubariene@panrs.lt;  

29.2  Utenoje – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, vyriausioji 

specialistė Zita Mackevičienė, tel.: (8 389) 64 013, 8 686 62 331, el. p. zita.mackeviciene@utena.lt;  

29.3  Telšiuose – Telšių rajono savivaldybės kultūros centras, etnografė Sigita Dacienė, 
tel.: (8 444) 68 996, 8 676 35 164, el. p. s.daciene@gmail.com;  

29.4  Tauragėje – Tauragės krašto muziejus, etnografė Viliutė Ružinskaitė, tel. (8 446) 51 468, 8 

650 10823, el. p. etnografija@tauragesmuziejus.lt;  

29.5  Alytuje – Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, etnokultūros specialistas Giedrius 

Griškevičius, tel. 8 685 03 319, el. p. akkcetnokultura@gmail.com;  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje 

www.lnkc.lt.  
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2019 m. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO 

„SIDABRO VAINIKĖLIS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Kūrinių autorius 

Vardas, pavardė  

  
Miestas, rajonas  

  
Amžius (vietinio turo parodos / atrankos dieną)  

  
Mokykla, klasė  

 

  
Būrelis, studija (jei lankomas, -a)  

 

 

Mokytojas / būrelio vadovas 

Vardas, pavardė  

  
Adresas  

 

  
Telefonas, el. pašto adresas  

 

DARBŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. nr. Kūrinio pavadinimas 
Sukūrimo 

metai 
Medžiaga, technika Matmenys 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

                                                        Lietuvos mokinių muzikos olimpiados sąlygų  
                                                              1 priedas 

 

LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS TREČIOJO ETAPO DALYVIO 

PARAIŠKA 

              Šiuo dokumentu patvirtiname dalyvavimą IV Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 

trečiajame etape ir sutinkame su Olimpiados sąlygomis. 

Informacija 

apie 

Olimpiados 

dalyvį 

vardas  

pavardė  

klasė arba ugdymo 

programos pavadinimas 

 

el. p. adresas  

rajonas, miestas, 

savivaldybė 
 

mokykla, mokyklos 

adresas, telefonas, el. p. 

adresas 

 

grupė, kurioje 

dalyvaujama (I ar II) 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 3-

ią užduotį 

atliekamos dainos 

pavadinimas, muzikos ir 

teksto autoriai* 

 

dainą atliekantys asmenys 

(akompaniatorius, 

pritariantys mokiniai ir 

kt.) * 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 4-

ą užduotį 

kompozicijos 

pavadinimas, muzikos ir 

teksto (jei tai daina) 

autoriai* 

 

kompozicijos atlikėjai*  

Informacija 

apie mokinį 
Olimpiadai 

rengusį 
mokytoją ar 

mokytojus 

vardas, pavardė  

el. p. adresas  

telefonas  

* Prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes. 



 

 

 

 


