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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. KOVO  MĖNESIUI 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

2 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (40 

val.) ,,Skaitmeninės vertinimo ir 

įsivertinimo priemonės ugdyme“. 

konsultacija. Lektorė mokytoja ekspertė 

Violeta Raugalienė 

Pakruojo r. Rozalimo 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

4 10:00 

Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo koordinacinės darbo grupės 

pasitarimas (2 val.) 

 

Anykščių rajono 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės darbo 

grupės nariai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu Nemokamas  

4 16:00 

Mini mokymai „Inovatyvių metodų 

taikymas kritinio mąstymo ugdymui, 

naudojant Apribojimų teoriją“. Lektorė 

pedagogė praktikė, TOCfE konsultantė iš 

Lenkijos Marta Piernikowska 

 

Besimokančiųjų 

grupė: Anykščių 

Antano Vienuolio 

progimnazijos 

pedagogai  ir 

švietimo pagalbos 

tarnybos darbuotojai 

Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas, Erasmus 

KA2 projekto lėšos 

5 9:00 
„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos-

daugiafunkcio centro Traupio 

Mokyklos 

bendruomenė 
Gražina 

Talačkienė 
Nuotoliniu būdu  



skyriuje“. Konsultuoja Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos specialistai. 

5, 12, 

19, 26 
11:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo programa“ (40 val.). Lektorė 

pedagogė praktikė Irma Stasiukaitienė 

 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos specialiojo 

skyriaus-

daugiafunkcio centro 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu Dalyvio mokestis 

8 15:00 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Geografijos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas  

Registracija iki kovo 8 d. 

9 13:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų profesionalumo 

didinimas“ (40 val.) modulis – gerosios 

patirties pristatymo renginys ,,Metodo 

,,pamokos studija“ pristatymas ir 

patirtys“. Pristato: Anykščių lopšelio-

darželio ,,Spindulėlis“ pedagogės Angelė 

Kraponienė ir Irena Juodviršienė (2 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokamas 

Registracija iki kovo 8 d. 

9 15:00 

Prancūzų ir vokiečių kalbų mokytojų 

metodinio būrelio viešoji diskusija 

,,Ugdymo turinio atnaujinimas. 

Kompetencijų aprašų pristatymas“. 

AŠPT metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.) 

Prancūzų ir vokiečių 

kalbų mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas  

Registracija iki kovo 8 d. 

03-10 

05-06 
12:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo kokybės gerinimas“ (40 val.) 

modulis – ,,STEAM pasakos. Nuo idėjos 

iki įgyvendinimo“. Šiaulių lopšelio-

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Dalyvio mokestis 

Registracija iki kovo 7 d. 



darželio pedagogės, knygų ,,Pykšt ir 

pokšt“ autorės Laura Bajoriūnė ir Mireta 

Visockienė (20 val.) 

10 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (40 

val.) ,,Skaitmeninės vertinimo ir 

įsivertinimo priemonės ugdyme“ 
refleksija. Lektorė mokytoja ekspertė 

Violeta Raugalienė  

Pakruojo r. Rozalimo 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

10 14:00 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Pradinio ugdymo 

pedagogai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 10 

d. 

10 15:30 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Fizikos mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 10 

d. 

16 

17 

10:00 

10:00 

LL3 mokymai ,,Atsakomybė už mokinių 

sėkmę mokykloje“. Lektorius viešojo 

kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo 

treneris, sertifikuotas ugdomojo 

vadovavimo (koučingo) specialistas 

Valdemar Chmielevski (8 val.) 

LL3 kūrybinės 

komandos nariai, 

mokyklų komandos 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokamas, 

finansuojamas 

projekto „Lyderių laikas 

3“ lėšomis. 

Registracija iki kovo 14 

d. 

 

16 15:00 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Lietuvių kalbos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 16 

d. 



17 15:00 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Technologijų 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 17 

d. 

18 15:00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Istorijos mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 18 

d. 

19 9:00 

„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos Debeikių skyriuje“. 

Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Gražina 

Talačkienė 
Nuotoliniu būdu  

19 15:00 

Biologijos, chemijos mokytojų metodinio 

būrelio viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Biologijos, chemijos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 19 

d. 

23 10:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įstaigos struktūros, procesų, išteklių 

valdymas“ (40 val.) modulis – seminaras  

,,Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento taikymo švietimo įstaigų 

veikloje“. Lektorius VDU doc. dr. 

Kęstutis Vitkauskas (8 val.) 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, asmenys 

atsakingi už duomenų 

apsaugą 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki kovo 21 

d. 

23 15:00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Rusų kalbos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 23 

d. 



24 15:00 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Anglų kalbos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 24 

d. 

24 15:00 

Matematikos, ekonomikos, informacinių 

technologijų mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Matematikos, 

ekonomikos, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 24 

d. 

24 15:00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

viešoji diskusija ,,Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kompetencijų aprašų 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Muzikos mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 24 

d. 

25 13:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Biologinė įvairovė saugomose 

teritorijose“ (40 val.) modulis –.seminaras 

,,Didžiausi klimato pokyčiai“. Lektorius 

VU Hidrologijos ir klimatologijos 

jaunesnysis mokslo darbuotojas Justinas 

Kilpys 

Biologijos, 

geografijos bei 

pedagogai, 

besidomintys klimato 

kaita 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki kovo 22 

d. 

25 14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Mokytojo padėjėjo pasirengimas 

veiklai, ugdymo procesui“ (40 val.). 

Lektorės: AŠPT specialistės: Neringa 

Grybienė, Virginija Kučienė 

Mokytojų padėjėjai  Gražina 

Talačkienė 
Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki kovo 20 

d. 

25 15:00 

Mokytojų klubo renginys ,,Ugdymo 

diferencijavimo ir individualizavimo 

metodai“. Pristato Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos pedagogės: Jolanta 

Garbauskienė ir Regina Žvirblienė (1 val.) 

LL3 kūrybinės 

komandos nariai, 

mokyklų pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki kovo 24 

d.  



Vasario 4 d.– 

kovo 19 d.  

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

fotografijų paroda ,,Gimtasis miestas 

vaiko akimis“. Atsakinga vaikų lopšelio-

darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Vita Čypienė. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Daiva Žiogienė Virtuali paroda Nuostatai: 

www.anyksciuspt.lt  

Kovo 1 d.–30 d.  

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

mokytojų virtualus projektas 

,,Mėgstamiausi vaikų eksperimentai“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Aina Tumienė Virtuali paroda 

Nuostatai: 

https://anyksciuspt.lt/res

publikinio-

ikimokyklinio-ir-

priesmokyklinio-

amziaus-vaiku-ir-

mokytoju-virtualaus-

projekto-megstamiausi-

vaiku-eksperimentai-

nuostatai/  

Kovo 22–29 d.  

Anykščių rajono  priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių mokinių kūrybinių 

darbų fotografijų virtuali paroda „Rid rid 

rid margi margučiai“ 

Priešmokyklinių 

grupių auklėtiniai, 

pradinių klasių 

mokiniai, jų tėvai bei 

mokytojai 

 

Aina Tumienė Virtuali paroda Nuostatai: 

www.anyksciuspt.lt 

Kovo 1–31 d.  

Individualios karjeros ugdymo ir 

profesijos pasirinkimo konsultacijos 

 

Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

Nr. 08.6.1. –ESFA-T-

927-01-0399 ,,Profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo kūrybinės 

dirbtuvės“ lėšomis 

Vasario 24 d.–

balandžio 30 d.  

Audiovizualiniai prisiminimai apie 

1990/1991 metų įvykius 
Suaugusieji Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

,,1990/1991 m. 

http://www.anyksciuspt.lt/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ir-mokytoju-virtualaus-projekto-megstamiausi-vaiku-eksperimentai-nuostatai/
http://www.anyksciuspt.lt/


Demokratijos procesų 

transformacija Rytų 

bloko šalyse“ lėšomis 

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt  

*Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami ar filmuojami, prašome pranešti prieš renginį. 

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS 2021 M. KOVO MĖNESIUI 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 

 
Atsakingas 

Paraiškų arba darbų 

pateikimo laikas 

(elektronines paraiškas 

teikti Švietimo pagalbos 

tarnybai) 

 

 
Renginio data ir vieta 

 

 
Šalies etapo data ir vieta 

1. Respublikinis anglų kalbos 

konkursas (9–10/I-II 

gimnazijos kl.)  

Aina Tumienė 

Aušra Jurkėnienė 

Registracija baigta. 2021 m. kovo 2 d. 9 val. 

nuotoliniu būdu 

2021 m. kovo 30 d. nuotoliniu 

būdu. 

2. Šv. Kazimieras – Lietuvos 

globėjas 

Daiva Kuprionienė 
Registracija el.paštu 

daivute.kup@gmail.com  

2021 m. kovo 4 d. 

nuotoliniu būdu.  
– 

3. 26-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo olimpiada 

(11–12/III-IV gimnazijos kl.) 

Aina Tumienė 

Tamara Božok 

Registracija baigta. 

 

2021 m. kovo 5 d. 10-12 

val. nuotoliniu būdu 

Moodle aplinkoje.   

2021 m. balandžio 23 d. 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, 

Daukanto g. 28, Kaunas. 

4. 10-oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“ 

Ugdymo įstaigos 

 

Registracija baigta. 

 

– 

Nuotoliniu būdu.  

2021 m. kovo 2 d. 2–4 klasių 

mokiniai; 

2021 m. kovo 3 d. 6–8 klasių 

mokiniai; 

2021 m. kovo 4 d. 9–12 klasių 

http://www.semiplius.lt/
mailto:daivute.kup@gmail.com


mokiniai. 

5. Respublikinis priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių ir 1–4 klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kalbos 

ugdymo projektas „Įdomiausia 

žiemos pasaka“. 

 

Raimonda Kirvėlienė, 

Viktorija Jurkėnaitė 

Iki 2021 kovo 5 d. el. 

paštu 

logopede.zilvitis@gmail.c

om  

2021 m. sausio 4 d.– 

balandžio 30 d. 

 

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/  

 

– 

6. Tarptautinis viešo kalbėjimo 

anglų kalba konkursas 

Ugdymo įstaigos Registracija baigta.  

 

– 

 

2021 m. kovo 12 d. 

 

LCC tarptautinis universitetas, 

Kretingos g. 36, Klaipėda. 

7. Tarptautinis matematikos 

konkursas KENGŪRA 

Ugdymo įstaigos Registracija nuo 2021 m. 

vasario 1 d. iki kovo 3 d. 

adresu  

registracija.kengura.lt 

 

– 

 

2021 m. kovo 18 d.  

www.kengura.lt  

8. XX Nacionalinis mokinių Č. 

Kudabos geografijos konkursas 

Ugdymo įstaigos Registracija baigta. 

 

– 

2021 m. kovo 27 d. 11 val. 

nuotoliniu būdu. 

https://www.lgd.lt/  

 

 

9. 33-ioji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada  

(9–12/ I-IV gimnazijos kl.) 

Aina Tumienė 

Ina Gailiūnienė 

Iki 2021 m. kovo 8 d. per 

sistemą 

http://manosemi.lt/anyksc

iai/  

Nuotoliniu būdu. 

I turas 2021 m. kovo 17 d.  

10 val. 

II turas 2021 m. kovo 22 d. 

10 val. 

2021 m. gegužės 6–8 d. 

 

Palangos senoji gimnazija, Jūratės 

g. 13, Palanga 

 

 

10. Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada 

Aina Tumienė  

Genovaitė Tumienė 

Iki 2021 m. kovo 12 d. 

per sistemą 

http://manosemi.lt/anyksc

iai/ 

2021 m. kovo 18 d. 

nuotoliniu būdu. 

  

2021 m. gegužės 14 d. 

 

Zarasų profesinė mokykla,Šaltinių 

g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r. 

 

mailto:logopede.zilvitis@gmail.com
mailto:logopede.zilvitis@gmail.com
https://anyksciuspt.lt/
https://registracija.kengura.lt/
http://www.kengura.lt/
https://www.lgd.lt/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/


11. Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3–4 kl. 

mokiniams 

Aina Tumienė 

Daiva Barauskienė 

Iki 2021 m. kovo 17 d. 

per sistemą 

http://manosemi.lt/anyksc

iai/ 

 

Olimpiados nuostatai:  

http://mokyklavaikams.lt/

?page_id=1523   

 

2021 m. kovo mėn. 23 d. 2021 m. balandžio 24 d. 

 

VU Matematikos ir informatikos 

fakultetas, Naugarduko g. 24, 

Vilnius arba nuotoliniu būdu. 

 

12. 14-oji 5–8 klasių  mokinių 

Lietuvos  biologijos olimpiada 

Aina Tumienė  

Rasa Gaidienė 

Iki 2021 m. kovo 8 d. per 

sistemą 

http://manosemi.lt/anyksc

iai/  

2021 m. kovo 24 d. 

nuotoliniu būdu virtualioje 

mokymosi aplinkoje Eduka 

klasė 

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/  

2021 m. birželio 4 d. nuotoliniu 

būdu. 

 

13. Fizikos rajoninis renginys 

„Nuo Žemės iki Dangaus“ 7–8 

kl. Mokiniams 

Vlada Dovydėnienė Registracija iki 2021 m. 

kovo 20 d. el. paštu 

vladadov@gmail.com  

2021 m. kovo 26 d. 12 val. 

nuotoliniu būdu. 

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/  

 

14. Frankofonijos mėnuo 

 

Laima Juzėnienė 

 
– 

2021 m. kovo–balandžio 

mėn.  
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