
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

2019 M. SAUSIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Data Vieta Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

01- VŠPT Pagal 

tvarka-

raštį 

Kursai norintiems pasirengti valstybinės 

kalbos mokėjimo egzaminui 

M. Gutė 

01- VŠPT Darbo 

metu 

Registracija į lietuvių kalbos kursus pagal 

I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir 

bendravimo lietuvių (valstybine) kalba 

kursus  

M. Gutė 

01- VŠPT Darbo 

metu 

Registracija į anglų / vokiečių kalbos 

kursus 

M. Gutė 

01-28 VŠPT 17.15 Susitikimas su klausytojais, 

pageidaujančiais mokytis bendravimo 

lietuvių (valstybine) kalba kursuose  

D. Gasiniauskienė 

M. Gutė 

01-29 VŠPT 17.15 Susitikimas su klausytojais, 

pageidaujančiais mokytis lietuvių kalbos 

pagal I valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinės kategorijos reikalavimus 

D. Gasiniauskienė 

M. Gutė 

 

01-30 VŠPT 17.15 Susitikimas su klausytojais, 

pageidaujančiais mokytis lietuvių kalbos 

pagal II-III valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinių kategorijų 
reikalavimus 

D. Gasiniauskienė 

M. Gutė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt 

iki 

01-10 

VŠPT Darbo 

metu 

2019 m. I pusmečio kvalifikacijos 

tobulinimo programų pasiūla švietimo 

įstaigoms (bus išsiųsta el. paštu) 

M. Gutė 

iki 

01-21 

VŠPT Darbo 

metu 

Švietimo įstaigos teikia paraiškas dėl 

mokytojų ir kitų darbuotojų dalyvavimo 

VŠPT organizuojamuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

Švietimo įstaigų 

direktoriai 

01-21 ,,Žiburio“ 

pagrindinė 

mokykla 

13.00 Seminaro ,,Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pedagogų komandai 

,,Mokytojų vaidmuo plečiant profesines 

moksleivių pasirinkimo galimybes” III 

dalis. Lektorė – M. Jankauskaitė, Lygių 

galimybių plėtros centro ekspertė. 

M. Gutė 

 

01-21 ,,Atgimimo“ 

gimnazija 

15.00 Seminaro ,,Atgimimo“ gimnazijos 

pedagogų komandai ,,Mokytojų vaidmuo 

plečiant profesines moksleivių 

pasirinkimo galimybes” III dalis. 

Lektorė – M. Jankauskaitė, Lygių 

galimybių plėtros centro ekspertė. 

M. Gutė 

 

METODINĖ VEIKLA 

01- Lopšelis-darželis 

„Auksinis 

gaidelis“ (VPC) 

Darbo 

metu 

Respublikinis nuotraukų konkursas 

„Gražiausios mano miesto vietos vaiko 

akimis“. Nuostatai paskelbti 

www.auksinisgaidelis.lt. Nuotraukų 

paroda bus eksponuojama interneto 

Lopšelis-darželis 

„Auksinis gaidelis“ 

(VPC) 

mailto:monika.gute@vspt.lt


svetainėje www.auksinisgaidelis.lt   

iki 01-

06 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

Darbo 

metu 

Akcija „Knygų Kalėdos“ kviečia 

dovanoti laukiamiausių knygų šalies 

bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų 

svajonių išsipildymo. 

https://www.knygukaledos.lt/apie-

akcija 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

01-09 ,,Verdenės“ 

gimnazija 

15.00 Kūno kultūros mokytojų metodinio 

būrelio posėdis 

D. Ramanauskienė 

01-15 ,,Gerosios vilties“ 

progimnazija 

12.00 ,,Gerosios vilties“ progimnazijos 

informacinių technologijų mokytojos 

metodininkės N. Kosiak, geografijos 

mokytojos metodininkės V. Kločko atvira 

pamoka 7b klasės mokiniams „Afrikos 

gyvūnija“ 

N. Kosiak 

V. Kločko 

01-15 „Gerosios vilties“ 

progimnazija 

14.00 Psichologų metodinio būrelio posėdis D. Šarkienė 

S. Švedova 

01-16 VŠPT 15.00 Mokyklų metodinės tarybos posėdis. 

Kviečiami švietimo įstaigų metodinių 

tarybų pirmininkai ir V. Kločko,  

O. Kozlova, D. Šarkienė,  

S. Trukšaninienė, V. Vikonytė 

D. Gasiniauskienė 

M. Gutė 

01-23 „Verdenės“ 

gimnazija, 

Statybininkų g. 7 

14.00 Specialiųjų pedagogų, logopedų 
metodinio būrelio posėdis 

O. Kozlova  

R. Ardamakovaitė 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS 

01-08 ,,Verdenės“ 

gimnazija 

10.00 Anglų kalbos olimpiados savivaldybės 

etapas 

M. Gutė 

,,Verdenės“ 

gimnazija 

iki  

01-10 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl lietuviškų 

mokyklų 9-12 klasių mokinių dalyvavimo 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

savivaldybės etape teikimas.  
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po tris 9-10-ų ir 11-

12-ų klasių mokinius. 

Mokyklų 

direktoriai 

iki 

01-14 

Mokyklos Darbo 

metu 

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas. Darbus siųsti iki 2019 m. sausio 

21 d. Gediminui Beresnevičiui, LMNŠC, 

Žirmūnų g. 1B,  LT-09101 Vilnius. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

01-11 ,,Atgimimo“ 

gimnazija 

9.00 Chemijos olimpiados savivaldybės etapas 
 

M. Gutė 

,,Atgimimo“ 

gimnazija 

iki 

01-14 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (2 priedas) dėl mokinių 

dalyvavimo respublikiniame prof. 

J. Matulionio jaunųjų matematikų 

konkurse teikimas 

Mokyklų 

direktoriai 

iki 01-

15 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (3 priedas) dėl 5-12 klasių 

mokinių dalyvavimo meninio skaitymo 

konkurse savivaldybės etape teikimas. 
Konkurse gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po keturis 5-8-ų ir 

9-12-ų mokinius, ne daugiau kaip po vieną 5-

8-ų ir 9-12 klasių mokinių kompozicijas. 

Mokyklų 

direktoriai 

iki 01-

16 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl tautinių mažumų 

mokyklų 9-10 klasių mokinių dalyvavimo 

lietuvių kalbos olimpiados savivaldybės 

Mokyklų 

direktoriai 

http://www.auksinisgaidelis.lt/
https://www.knygukaledos.lt/apie-akcija
https://www.knygukaledos.lt/apie-akcija


etape teikimas.  
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po dešimt 9-10-ų 

klasių mokinius. 

01-16 ,,Gerosios vilties“ 

progimnazija 

9.00 Matematikos olimpiados savivaldybės 

etapas 

M. Gutė 

,,Gerosios vilties“ 

progimnazija 

iki 01-

17 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl 11 klasių 

mokinių dalyvavimo vokiečių kalbos 

olimpiados ir 8 klasių mokinių 

dalyvavimo vokiečių kalbos konkurso 

savivaldybės etape teikimas.  
Olimpiadoje ir konkurse gali dalyvauti iš 

kiekvienos mokyklos ne daugiau kaip po tris 

11-ų ir 8-ų klasių mokinius. 

Mokyklų 

direktoriai 

iki  

01-18 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-12 klasių 

mokinių dalyvavimo fizikos olimpiados 

savivaldybės etape teikimas.  
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po tris 9-ų, 10-ų, 

11-ų ir 12-ų klasių mokinius. 

Mokyklų 

direktoriai 

01-18 ,,Atgimimo“ 

gimnazija 

9.00 Biologijos olimpiados savivaldybės 

etapas 

M. Gutė 

,,Atgimimo“ 

gimnazija 

iki  

01-22 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl 6-12 klasių 

mokinių dalyvavimo muzikos olimpiados 

savivaldybės etape teikimas.  
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po keturis 6-8-ų ir 

9-12-ų klasių mokinius. 

Mokyklų 

direktoriai 

01-24 VŠPT 10.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

lietuviškų mokyklų 9–12 klasių 

mokiniams savivaldybės etapas 

M. Gutė 

01-26 Kauno 

technologijos 

universitetas, 

Studentų g. 50, 

Kaunas 

Išvykimo 

laikas ir 

vieta bus 

pranešta 

el. paštu 

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursas 

M. Gutė 

iki  

01-29 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl 10-11 klasių 

mokinių dalyvavimo rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiados savivaldybės 

etape teikimas.  

Rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje gali 

dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po dešimt 10-11-ų klasių mokinių. Rusų 

(užsienio) kalbos olimpiadoje gali dalyvauti iš 

kiekvienos mokyklos ne daugiau kaip po 

keturis 10-11-ų klasių mokinių. 

Mokyklų 

direktoriai 

01-29 Draugystės 

progimnazija 

12.00 5-12 klasių mokinių Meninio skaitymo 

konkursas  
M. Gutė 

Draugystės 

progimnazija 

iki  

01-30 

VŠPT Darbo 

metu 

Paraiškos (1 priedas) dėl 8-12 klasių 

mokinių dalyvavimo technologijų 

olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po keturis 8-10-ų ir 

11-12-ų klasių mokinius. 

Mokyklų 

direktoriai 

01-30 ,,Atgimimo“ 9.00 Lietuvių kalbos olimpiados tautinių V. Voitekian 



gimnazija mažumų mokyklų mokiniams 

savivaldybės etapas 

01-31 VŠPT 9.00 Vokiečių kalbos olimpiados 11 klasių 

mokiniams ir vokiečių kalbos konkurso 8 

klasių mokiniams savivaldybės etapas 

M. Gutė 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 

01-08 

01-16 

01-22 

01-29 

VŠPT 13.00-

15.00 
Konsultacijos dėl kompleksiniam 

įvertinimui teikiamų dokumentų rengimo 

D. Nekliudova  

R. Ardamakovaitė 

 

01-18 „Verdenės“ 

gimnazija, 

Statybininkų g. 7 

13.00 Konsultacija pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams, tėvams apie  

A spektro mokinių ugdymą. 

R. Ardamakovaitė 

D. Nekliudova  

 

01-23 Lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 

17.00 Paskaita „Dvikalbių vaikų raidos ir 

ugdymosi ypatumai“ 

A. Jevtiuchova 

01-25 „Verdenės“ 

gimnazija, 

Statybininkų g. 7 

13.00 Konsultacija pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams, tėvams apie  

A spektro mokinių ugdymą. 

R. Ardamakovaitė 

D. Nekliudova  

 

01-30 Lopšelis-darželis 

„Auksinis 

gaidelis“ (VPC) 

15.00 Konsultacija tėvams, mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams „Pagalba 

vaiko sėkmei“ 

R. Ardamakovaitė 

D. Nekliudova  

 

01-31 VŠPT 13.00-

15.00 

Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų 

pedagogų, VGK narių konsultavimui 

D. Nekliudova  

R. Ardamakovaitė 

 

Informuojame, kad renginiuose gali būti fotografuojama / filmuojama. Nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti 

publikuojami VŠPT internetiniame tinklapyje http://vspt.lt, Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt 

ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 
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http://vspt.lt/
http://www.visaginas.lt/


Visagino savivaldybės mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų, kitų renginių nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

Visagino švietimo pagalbos tarnybai 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO ____________________________ OLIMPIADOJE 

(dalyko pavadinimas) 

2019-01-_____ 

(data) 

Visaginas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Klasė Gimimo data 
(metai-mėnuo-

diena) 

Rengusio mokytojo  

vardas, pavardė telefonas 

      

      

      

 

 

 

Direktorius                                           _______________                         ______________________ 

                                                                                                                                                                                                 (vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visagino savivaldybės mokinių, dalykinių 

olimpiadų, konkursų, kitų renginių nuostatų 

2 priedas 

 

___________________________________________________________________________ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

 

Visagino švietimo pagalbos tarnybai 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO RESPUBLIKINIAME PROF. J. MATULIONIO  

JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ KONKURSE 

 

2019-01-_____ 

  

Visaginas 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Klasė Gimimo data 
(metai-mėnuo-

diena) 

Rengusio mokytojo  

vardas, pavardė telefonas 

      

      

      

 

Lydintis mokytojas ________________________________________________________________ 
                                                     (Vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija) 

 

 

Direktorius                                           _______________                         ______________________ 

                                                                                               (parašas)                                                           (vardas, pavardė)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

___________________________________________________________________________ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

 

Visagino švietimo pagalbos tarnybai 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO MENINIO SKAITYMO KONKURSE 

 

2019-01-_____ 

  

Visaginas 

 

5-8 klasės 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas,  

pavardė 

Klasė Skaitomo kūrinio autorius, 

kūrinio pavadinimas 

Rengusio mokytojo vardas, 

pavardė 

1.     

2.     

 

9-12 klasės 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas,  

pavardė 

Klasė Skaitomo kūrinio autorius, 

kūrinio pavadinimas 

Rengusio mokytojo vardas, 

pavardė 

1.     

2.     

 

Poetinės kompozicijos 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvių vardai,  

pavardės 

Klasė Skaitomo kūrinio autorius, 

kūrinio pavadinimas 

Rengusio mokytojo vardas, 

pavardė 

1.     

2.     

 

 

 

 

Direktorius                                           _______________                         ______________________ 

                                                                                                               (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)             

 

 
 


