
                                                                                                 PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                            Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

            direktoriaus 2021 m. gruodžio 1  d. 

                   įsakymu Nr. V-123 

 

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. GRUODŽIO MĖNESIUI  

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

6 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Troškūnų K. Inčiūros 

gimnazijos 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono savivaldybės 

programos  ,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

6 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijoje.  Konsultuoja 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 
Nemokama  

7 9:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“ seminaras  

,,Kolegiali bendrystė, grįžtamojo ryšio 

kultūros diegimas“. Lektorius Andrius 

Žebrauskas (8 val.) 

Utenos „Vyturio“ 

progimnazijos 

pedagogai 
Daiva Žiogienė  

Utenos 

„Vyturio“ 

progimnazija 

Registracija iki gruodžio 6 d. 

Dalyvio mokestis 

7, 14 9:30 Dailės terapijos užsiėmimai. Programos 

vadovė Monika Tekutienė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto studentai  
Vita 

Abraškevičienė 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokamas 

Finansuojamas Erasmus+“ 

programos KA2 projekto ,,Muzika, 

šokis, multimedia“ 

lėšomis 



7 12:00 

Motyvacinis užsiėmimas ,,Kaip atrasti 

save savanorystei“. Lektorius: filosofas 

Liutauras Degėsys (4 val.) 

Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai Daiva Žiogienė 
Jono Biliūno 

gimnazija 

Nemokamas, finansuojama 

projekto Nr. 08.6.1. –

ESFAT927-01-0399 

,,Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo kūrybinės 

dirbtuvės“ lėšomis 

7 14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pedagoginė pagalba mokantis“ seminaras 

,,Šiuolaikinės pamokos organizavimas ir 

samprata“. Lektorė: konsultantė Vitalija 

Dziuričienė (8 val.) 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Registracija iki gruodžio 7 d. 

Dalyvio mokestis  

7 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Jono Biliūno 

gimnazija 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono savivaldybės 

programos  ,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

8 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono savivaldybės 

programos  ,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

8 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ seminaras 

,,Kūrybiškumo kompetencijos 

ugdymas“. Lektorius: Kristijonas Žičkus 

(6 val.) 

Pedagogai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Registracija iki gruodžio 7 d. 

Dalyvio mokestis  



9 15:00 

Lietuvių kalbos, dorinio ir karjeros 

ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Kūrybiškumo kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina 

Tumienė (1 val.) 

Lietuvių kalbos, 

dorinio ir karjeros 

ugdymo pedagogai  
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 8 d. 

9 15:00 

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys 

„Kūrybiškumas dailės ir technologijų 

pamokose. Vilnos vėlimo technika“. 

Pedagogė praktikė vyr. mokytoja Dalia 

Pakalnienė (1 val.) 

Dailės, technologijų, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Vita 

Abraškevičienė 

Anykščių 

švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokamas 

Registracija iki 8 d. 

10 08:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“ edukacinė 

išvyka  ,,Patyriminis ir savivaldus 

ugdymas mokinių pasiekimų gerinimui 

mokykloje“. Lektorius: Jurbarko r. 

Veliuonos Antano ir Jono Juškų 

gimnazijos direktorė Ugnė Beinorytė (6 

val.) 

Kavarsko pagrindinės 

mokyklos-

daugiafunkcio centro 

pedagogai  

Daiva Žiogienė 

Jurbarko r. 

Veliuonos 

Antano ir Jono 

Juškų gimnazija 

Registracija iki gruodžio 9 d. 

Dalyvio mokestis 

10 10:00 
Paskaita, praktinis užsiėmimas ,,Sveika 

mityba“. Subalansuotos mitybos ekspertė 

Rita Šilenskienė 

Suaugusieji  Daiva Žiogienė 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Registracija iki gruodžio 9 d.  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono savivaldybės 

programos  ,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

13 9:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įstaigos struktūros, procesų, išteklių 

valdymas“ (40 val.) modulis, konsultacija 

,,Vidaus kontrolės  viešajame 

juridiniame asmenyje tvarkos aprašo 

įgyvendinimo aktualijos“. Lektorė: 

Vaida Kačergienė (4 val.) 

Įstaigų vadovai, 

atsakingi asmenys už 

tvarkos įgyvendinimą 

Vita 

Abraškevičienė 
Nuotoliniu būdu  

Registracija iki gruodžio 8 d. 

Dalyvio mokestis  



13 15:00 

Geografijos, istorijos, ekonomikos, fizinio 

ugdymo  mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Kūrybiškumo kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Geografijos, istorijos, 

ekonomikos, fizinio 

ugdymo mokytojai 
Daiva Žiogienė  Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 9 d. 

14 10:00 

Paskaita ,,Pilnavertė mityba  XXI 

amžiuje“. Lektorė: žolininkė, augalų 

perdirbimo cecho savininkė, tautinio 

paveldo produkcijos gamintoja Adelė 

Karaliūnaitė 

Suaugusieji  Daiva Žiogienė  Nuotoliniu būdu 

Registracija iki gruodžio 13 

d.  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono savivaldybės 

programos  ,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

15 15:00 

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojų 

metodinis užsiėmimas ,,Kūrybiškumo 

kompetencijos aprašo pristatymas“. 

AŠPT metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.) 

Biologijos, chemijos, 

fizikos mokytojai Daiva Žiogienė  Nuotoliniu būdu 
Nemokamas 

Registracija iki 14 d. 

 16 15:00  

Anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų  

mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Kūrybiškumo kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina 

Tumienė (1 val.) 

Anglų, vokiečių, 

rusų, prancūzų kalbų  

mokytojai 
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 15 d. 

16 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Antano 

Baranausko pagrindinėje mokykloje.  
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Antano 

Baranausko 

pagrindinė 

mokykla 

Nemokamas 

20 15:00 

Pradinio ugdymo, technologijų, dailės, 

muzikos, menų mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Kūrybiškumo  

kompetencijos aprašo pristatymas“. 

AŠPT metodininkė Aina Tumienė (1 val.) 

Technologijų, dailės, 

muzikos, menų 

mokytojai  
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 17 d. 



21 14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“ paskaita  

,,Vidinė lyderystė. Lyderis – kūrėjas“. 

Lektorė: dainininkė, menininkė Skaidra 

Jančaitė (2 val.) 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vita 

Abraškevičienė 

Anykščių 

koplyčia, 

Vilniaus g. 36 

Registracija iki gruodžio 7 d. 

Dalyvio mokestis  

22 15:00 

Matematikos, informacinių technologijų 

mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Kūrybiškumo kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Matematikos, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Daiva Žiogienė  Nuotoliniu būdu 
Nemokamas 

Registracija iki 21 d. 

28 9:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Saugios aplinkos užtikrinimas ugdymo 

įstaigoje“, edukacinė išvyka ,,Vaikų 

emocinės gerovės užtikrinimas ugdymo 

įstaigoje”. Programos vadovė: Antano 

Baranausko pagrindinės mokyklos 

Specialiojo ugdymo skyriaus-

daugiafunkcio centro vedėja Asta 

Kalinauskienė (6 val.) 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos Specialiojo 

ugdymo skyriaus-

daugiafunkcio centro 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė 

Rokiškio 

pagrindinė 

mokykla, P. 

Širvio g.1, 

Rokiškis  

Registracija iki gruodžio 7 d. 

Dalyvio mokestis 

28 8:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“, edukacinė 

išvyka ,,Kinestetinių metodų taikymas 

ugdymo procese“. Lektorė: pedagogė 

praktikė Iveta Ambrulaitienė (6 val.) 

Svėdasų J. Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

pedagogai 
Daiva Žiogienė 

Šilutės Pamario 

progimnazija 

Registracija iki gruodžio 18 

d. 

Dalyvio mokestis  

12-03 

12-17 
14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa  

,,Skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo programa“ (40 val.). 

Lektorė: pedagogė praktikė Irma 

Stasiukaitienė 

Troškūnų K. Inčiūros 

gimnazijos pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Registracija baigta 

Dalyvio mokestis 

 



1, 6, 8, 

13, 15, 

20, 22 

15:30 ,,Komunikacija anglų kalba, A1 lygis“. 

Lektorė Kristina Satkevičienė (40 val.) 

Neformaliojo 

suaugusiųjų mokymo 

švietėjai, suaugusieji 

Vita 

Abraškevičienė 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Registracija baigta 

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programų 

projekto „Tobulėkime kartu“ 

lėšomis. 

1, 6, 8, 

13, 15, 

20, 22 

17:20 ,,Komunikacija anglų kalba, A2 lygis“. 

Lektorė Lina Rožėnienė (40 val.) 

Neformaliojo 

suaugusiųjų mokymo 

švietėjai, suaugusieji 
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Registracija  baigta 

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programų 

projekto „Tobulėkime kartu“ 

lėšomis. 

2, 7, 9, 

14, 16, 

21, 23 

17:20 ,,Komunikacija anglų kalba, B1 lygis“. 

Lektorė Lina Rožėnienė (40 val.) 

Neformaliojo 

suaugusiųjų mokymo 

švietėjai, suaugusieji 
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Registracija baigta 

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programų 

projekto „Tobulėkime kartu“ 

lėšomis. 

 

7, 14, 

21, 28 

12:00 Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai  Mokiniai  Daiva Žiogienė 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokama, finansuojama projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos 

skatinimas diegiant vaiko emocinės 

gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ 

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. 

 

  

http://www.semiplius.lt/


 

KONKURSAI, OLIMPIADOS 2021 M. GRUODŽIO 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. 33-ioji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada 

(8, 9–12/I–IV gimnazijos 

kl.) 

Aina Tumienė 

Violeta Raugalienė 

  

Iki 2021 m. gruodžio 7 d. 

per sistemą 

http://manosemi.lt/anyksciai/ 

Daugiau informacijos 

http://www.lmio.mii.vu.lt/  

2021 m. gruodžio 14 d.  

 

 

 

(Atrankinė III etapo l 

dalis 2022 m. sausio 28 

d.) 

2022 m.  

kovo 25–26 d. Vyks 

nuotoliniu būdu 

2. Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada 

Aina Tumienė 

  

  

Iki 2021 m. gruodžio 8 d. 

per sistemą 

http://manosemi.lt/anyksciai/ 

2021 m. gruodžio 15 d. 10.00 

val. Arklio muziejuje, Niūronių 

k., Anykščių r. 

2022 m. 

balandžio 29–30 d. 

Kėdainiai arba vyks 

nuotoliniu būdu 

3. Informatikos ir 

informacinio 

mąstymo konkursas 

„Bebras“, I etapas, 1–12 

klasės 

Ugdymo įstaigos Konkurso I etapo rezultatų 

paskelbimas 2021 m. 

gruodžio 15 d. Daugiau 

informacijos www.bebras.lt  

Visose mokyklose arba  

nuotoliniu būdu 

2021 m. 

lapkričio 8 d.– 

gruodžio 3 d. 

darbo dienomis. 

4. AŠPT iniciatyva 

„Kūrybiškumo galerija“. 

Anykščių rajono vaikų 

piešinių paroda 

„Laiminga vaikystė“ 

Ina Jasiukonienė 

Greta Gražienė 

Aina Tumienė 

Registracija baigta. 

 

Darbai eksponuojami 2021 m. 

lapkričio 15–gruodžio 15 d. 

Anykščių švietimo pagalbos 

tarnyboje, Muziejaus g. 20, 

Anykščiai ir virtualiai 

www.anyksciuspt.lt  

 

http://manosemi.lt/anyksciai/
http://www.lmio.mii.vu.lt/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://www.bebras.lt/
http://www.anyksciuspt.lt/


Nuo 2021 m. gruodžio 16 d.  

Utenos apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriuje, Donelaičio g. 

10, Utena. 

5. Anykščių rajono ugdymo 

įstaigų pradinių klasių 

individualių ugdymo 

poreikių turinčių 

mokinių virtuali 

kūrybinių darbų paroda 

„Mano draugas yra...“ 

Vilma Žvybienė 

Vida Uginčienė 

Aina Tumienė 

Registracija baigta.  Darbai eksponuojami 2021 m. 

lapkričio 29 d.–gruodžio 23 d. 

Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos interneto svetainėje 

https://www.anyksciuspt.lt/  

 

6. „Dainų dainelė 2022“ Aina Tumienė Iki 2021 m. gruodžio 22 d. 

el. paštu 

aina.tumiene@anyksciuspt.lt  

2022 m. sausio 18 d. 

Valanda ir vieta bus patikslinta. 

II turas  

2022 m. sausio 27 d., 

Panevėžys 

LRT transliacijos 

prasideda  

2022 m. vasario 20 d. 

7. Antikorupcijos dienos 

minėjimas 

Daiva Tručinskienė – 2021 m. gruodžio mėn.  

8. Anykščių rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių kūrybinės 

raiškos projektas 

„Skrisk, gerumo angele“ 

Neringa Tumėnienė 

Asta Bakūrienė 

Genovaitė 

Dubauskienė 

 

Užpildytas dalyvio anketas 

siųsti el. paštu: 

zilvicio.pavad@gmail.com  

iki 2021 m. gruodžio 10 d. 

Nuostatai interneto 

svetainėje 

www.anyksciuspt.lt  

2021 m. gruodžio 20 d. – 

 
 

 

 

https://www.anyksciuspt.lt/
mailto:aina.tumiene@anyksciuspt.lt
mailto:zilvicio.pavad@gmail.com
http://www.anyksciuspt.lt/

