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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANO 2022 M. VASARIO MĖNESIUI  

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

1, 17, 

18 
10:00 

Taikomojo elgesio terapijos (ABA) 

mokymai (120 val.). VšĮ ,,ISADD 

Lietuva“ lektoriai 

 

Pedagogai Daiva Žiogienė 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokami, finansuojami projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos 

skatinimas diegiant vaiko emocinės 

gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

4 8:30 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pedagoginė pagalba mokantis“ modulis – 

seminaras ,,Šiuolaikinės pamokos 

organizavimas ir samprata“. Lektorė: 

konsultantė Vitalija Dziuričienė (8 val.) 

Jono Biliūno 

gimnazijos pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Registracija iki vasario 3 d. 

Dalyvio mokestis  

7 10:00 

Konsultacinė diena Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijoje.  Konsultuoja 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 
Nemokama  

10 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Antano 

Baranausko pagrindinėje mokykloje.  
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Antano 

Baranausko 

pagrindinė 

mokykla 

Nemokama 

14 10:00 
Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ modulis – seminaras  

Jono Biliūno 

gimnazijos pedagogai Daiva Žiogienė 
Jono Biliūno 

gimnazija 

Registracija iki vasario 3 d. 

Dalyvio mokestis  



,,Pažinimo kompetencijos ugdymas“. 

Lektorė Ilona Ežerskytė (6 val.) 

14 9:00 

Paskaita ,,Žalingi įpročiai ir jų įtaka“. 

Paskaitos pranešėja švietimo pagalbos 

tarnybos psichologė Vida Krasauskienė (2 

val.) 

Socialiniai 

pedagogai, 

psichologai 

Vita 

Abraškevičienė 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 
Nemokama  

15 

28 
9:00 

Socialinio emocinio ugdymo 

programa (144 val.). VšĮ ,,Arvydo 

švietimo ir mokymo centro“ lektoriai 
 

 

Pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokami, finansuojami projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos 

skatinimas diegiant vaiko emocinės 

gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

14 10:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pedagoginė pagalba mokantis“ modulis – 

seminaras ,,Užduočių ir veiklų įvairovės 

pamokose įvairių mokymosi poreikių 

mokiniams užtikrinimas“. Lektorė: 

švietimo ekspertė-konsultantė Renata 

Dudzinskienė (6 val.) 

Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazijos 

pedagogai  
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Registracija iki vasario 10 d. 

Dalyvio mokestis  

17 10:00 
Iniciatyvių mokytojų klubo konferencija 

,,Šiuolaikinių technologijų taikymas 

profesinio augimo kontekste“ (2 val.) 

Anykščių ir Biržų 

pedagogai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Registracija iki vasario 14 d. 

Nemokamas 

 

1,8, 15, 

22 

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 2022 M. VASARIO 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. Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–

12/I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams 

Vita Abraškevičienė 

Dangira Nefienė 

Registracija baigta 2022 m. vasario 1 d. 12 val. 

 

 

 

Preliminari planuojama 

data – 2022  m. kovo 16–

17 d. 

Lietuvos mokyklų 

mokiniams – 

Druskininkų  „Ryto“ 

gimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

 

2. Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių 

kalbos konkursas (8 kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Violeta Neniškienė 

Registracija baigta 2022 m. vasario 2 d. 9:00 val. 

 

 

Preliminari planuojama 

data – 

2022 m. gegužės 6–7 d. 

3. Respublikinis anglų kalbos 

konkursas (9–10/I–II 

gimnazijos kl.)  

 

Vita Abraškevičienė 

Renata Stražinskienė 

Registracija baigta 2022 m. vasario 4 d. nuotoliniu 

būdu.  

2022 m. kovo 5 d. 

Renginys 

organizuojamas 

nuotoliniu būdu. 

4. 25-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada (9–12 

kl.) 

Daiva Žiogienė Užduotys skelbiamos 

adresu: 

https://www.lmnsc.lt/uplf

iles3/Lietuvos%20mokini

%C5%B3%20filosofijos

Iki 2022 m. vasario 4  d. užduotis 

siųsti adresu 

filosofijosolimpiada@gmail.com  

2022 m.  

kovo 4–5 d.  

Nuotoliniu būdu 

https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
mailto:filosofijosolimpiada@gmail.com


%20olimpiados%20I%20

turo%20u%C5%BEduoty

s%202021-2022.pdf 

 

5. Lietuvos mokinių lotynų 

kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada 

Daiva Žiogienė Iki vasario 4 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

Iki 2022 m. vasario  7 d. 2022 m. kovo 10 d. 

VU Filologijos 

fakultetas, Klasikinės 

filologijos katedra, 

Universiteto g. 3, 

Vilnius, arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

6. 5–8 klasių mokinių 6-oji 

STEAM (gamtos mokslų –

biologijos) olimpiada  

Daiva Žiogienė 

Rasytė Gaidienė 

2022 m. vasario 3 d. 

(pratęsiama registracija) 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. vasario 8 d.  

atrankinis turas 

2022 m. balandžio 8 d. 

7. X Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 

Vita Abraškevičienė 

Jūratė Girnienė 

Iki 2022 m. vasario 7 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. vasario 9 d. 2022 m. kovo 5 d. vyks 

nuotoliniu būdu 

8. 29-oji Lietuvos mokinių 

rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiada 

(10–11 kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Laima Juzėnienė 

Iki 2022 m. vasario 4 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. vasario 10 d. nuotoliniu 

būdu 

2022 m. kovo 24–26 d. 

Kaune arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

9. 70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 

(9–12 kl.) 

Daiva Žiogienė Iki 2022 m. vasario 4 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m.vasario 11 d. 

 

2022 m. balandžio 22–23 

d. 

Vyks nuotoliniu būdu 

 

https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Lietuvos%20mokini%C5%B3%20filosofijos%20olimpiados%20I%20turo%20u%C5%BEduotys%202021-2022.pdf
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/


10. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

Daiva Žiogienė Iki 2022 m. vasario 4 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. vasario 17 d. 

Nuotoliniu būdu 

2022 m.gegužės 5–6 d. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

11. 31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada (10–

12/II-IV gimnazijos kl.) 

Daiva Žiogienė 

Daiva Tručinskienė 

Iki 2022 m. vasario 21 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. vasario 24 d. 2022 m. balandžio 7–8 d. 

Vilniaus universiteto 

Istorijos fakultete 

arba vyks nuotoliniu 

būdu. 

 

12. 51-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas 

 

Vita Abraškevičienė 

Dangira Nefienė 

Iki 2022 m. vasario 21 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/  

 

 Epistolinio rašinio konkurso 

tema bus paskelbta vasario 3–8 

d. 

Iki 2022 m. vasario 25 d. 

 siųsti el. adresu: 

info@anyksciuspt.lt 

2022 m.gegužės mėn. 

Vyks nuotoliniu būdu 

13. 28-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada 

Vita Abraškevičienė 

Irutė Aleknavičienė 

Iki 2022 m. vasario 21 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

 

2022 m. vasario 28 d. 2022 m. balandžio 8 d. 

Vyks nuotoliniu būdu 

14. 12-oji geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“ 

Vita Abraškevičienė 

Ina Gailiūnienė 

Iki 2022 m. vasario 21 d. 

Registracija adresu: 

http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

2022 m. kovo 1 d. 2–4 klasių 

mokinių dalyvavimas. 

2022 m. kovo 2 d. 6–8 klasių 

mokinių dalyvavimas. 

2022 m. kovo 3 d. 9–12 klasių 

mokinių dalyvavimas. 

 

15. 27-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada (11–12 kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Tamara Božok 

Iki 2022 m. vasario 24 d. 

Registracija adresu: 

2022 m. kovo 3 d. 2022 m. gegužės 6 d. 

Vyks nuotoliniu būdu. 

http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
mailto:info@anyksciuspt.lt
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/


http://www.manosemi.lt/

anyksciai/ 

16. Dr. P. Kazicko moksleivių 

kompiuterininkų 

Aukštaitijos regiono 

konkursai (programavimo, 

informacinių technologijų 

taikymo, multimedijos ir 

sukurtų programų) 

Ugdymo įstaigos 

– 

2022 m. vasario mėn. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 

– 

17. Rajoninė virtuali piešinių 

paroda ,,Piešiu pasaką“ 

Daiva Žiogienė 

Dalia Asačiovienė 

Iki vasario 14 d.  

užpildyta dalyvio anketa 

siunčiama spec. 

pedagogei Daliai 

Asačiovienei, el. paštu: 

dalia_asacioviene@inbox

.lt            

 

2022 m. vasario 21-25 d. virtuali 

paroda skelbiama interneto 

svetainėse  www.anyksciuspt.lt., 

http://www.svedasai.anyksciai.lm

.lt/ 

Nuostatai skelbiami: 

www.anyksciuspt.lt 

18. Anykščių rajono ugdymo 

įstaigų 2-5 klasių mokinių, 

turinčių individualių 

ugdymosi poreikių 

mokinių dailyraščio  

konkursas „Daili 

plunksnelė“ 

Deimantė Orlovienė 

Ilona Strumilienė 

Nuo 2022 m. vasario 21 

d. iki 2022 m. vasario 28 

d. nuskenuoti darbai 

siunčiami 

logopedei Deimantei 

Orlovienei, el.paštu: 

orimdeido@gmail.com  

2022 m. vasario mėn. 

Ugdymo įstaigos 

Nuostatai skelbiami: 

www.anyksciuspt.lt 

19. 

AŠPT iniciatyva 

„Kūrybiškumo galerija“. 

Lopšelio–darželio 

,,Žilvitis“ 4–6 m. vaikų 

dailės darbų paroda, 

atlikimo technika Ebru 

Neringa Tumėnienė 

Vita Abraškevičienė 

 

– 

 

Darbai eksponuojami 2022 m. iki 

vasario 28 d. Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyboje, Muziejaus g. 

20, Anykščiai 

. 

 

http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
mailto:dalia_asacioviene@inbox.lt
mailto:dalia_asacioviene@inbox.lt
http://www.anyksciuspt.lt/
http://www.svedasai.anyksciai.lm.lt/
http://www.svedasai.anyksciai.lm.lt/
http://www.anyksciuspt.lt/
mailto:orimdeido@gmail.com
http://www.anyksciuspt.lt/


,,Skaitytų pasakų 

herojai“  

 

 


