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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANO 2022 M. SAUSIO MĖNESIUI  

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

3  11 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Saugios aplinkos užtikrinimas ugdymo 

įstaigoje“, paskaita ,,Vaikų elgesys –

poreikių komunikacija. Strategijos, 

palengvinančios komunikaciją”. Lektorė 

Paulina Kuraitienė (4 val.) 

Jono Biliūno 

gimnazijos pedagogai 
Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki sausio 3 d. 

4,11, 

18 
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 

4 10:00 

Matematikos mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Matematikos olimpiados  

užduočių ruošimas“. Metodinio būrelio 

pirmininkė Violeta Raugalienė (2 val.) 

Matematikos 

mokytojai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas 

Registracija iki sausio 3 d. 

4 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ seminaras 

,,Kūrybiškumo kompetencijos 

ugdymas“ (II dalis). Lektorius: 

Kristijonas Žičkus (6 val.) 

Pedagogai,  dalyvavę 

I seminaro dalyje 

(gruodžio 8 d.) 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  Registracija baigta  



6 10:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“ edukacinė 

išvyka ,,Mokymosi motyvacijos, 

akademinių pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė ugdant savivaldų mokinį“. 

Lektorė: Molėtų gimnazijos direktorė 

Rimutė Guobienė (6 val.) 

Jono Biliūno 

gimnazijos pedagogai  Daiva Žiogienė  

Molėtų 

gimnazija, 

Jaunimo g.5., 

Molėtai  

Dalyvio mokestis 

Registracija iki sausio 5 d. 

10 10:00 

Konsultacinė diena Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijoje.  Konsultuoja 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 
Nemokama  

12 10:00 

Surdopedagogo konsultacija Anykščių 

lopšelio-darželio ,,Eglutė” ir  švietimo 

pagalbos tarnybos  specialistams 

Vaikų lopšelio– 

darželis ,,Eglutė“ 

specialistai 

Vita 

Abraškevičienė 

Vaikų lopšelis- 

darželis ,,Eglutė“ 
Nemokama  

17 12:00 

Paskaita ,,Komandinis darbas ir 

bendradarbiavimas“. Lektorius: 

konsultantas Mindaugas Žebrauskas (3 

val.)  

Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai Daiva Žiogienė 
Jono Biliūno 

gimnazija 
Dalyvio mokestis 

20 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Antano 

Baranausko pagrindinėje mokykloje.  
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Antano 

Baranausko 

pagrindinė 

mokykla 

Nemokamas 

27 12:00 

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys 

„Įtraukusis ugdymas darželio 

ugdymo(si) erdvėse“.  Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Kristina Stumbrienė 

(2 val.) 

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Vita 

Abraškevičienė 

Vaikų lopšelis- 

darželis ,,Eglutė“ 

Nemokamas 

Registracija iki sausio 26 d. 

 12:00 Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai  Mokiniai  Daiva Žiogienė 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokama, finansuojama projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos 



4,11, 

18, 25 

skatinimas diegiant vaiko emocinės 

gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

Data ir laikas bus 

patikslinti 

Taikomojo elgesio terapijos (ABA) 

mokymai (120 val.) 

Švietimo pagalbos 

specialistai, 

pedagogai (iš 

kiekvienos mokyklos 

po 2–3 asmenis) 

Daiva Žiogienė 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokami, finansuojami 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. SAUSIO 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. 

60-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

Vita Abraškevičienė 

Rasa Pilkienė 

 

 2022 m. sausio 6 d. el. 

paštu 

info@anyksciuspt.lt 

 

2022 m. sausio 14 d.  

9:00 val. I–II gimnazijos kl.(9–10 

kl.) 

12:00 val. III–IV gimnazijos 

kl.(11–12 kl.) 

Olimpiada bus vykdoma 

nuotoliniu būdu, mokiniai 

užduotis matys ir jas spręs 

MOODLE platformoje.  

Preliminari planuojama 

data – 2022 m. vasario 

24–26 d.  

2. 5–8 klasių mokinių 6-oji 

STEAM (gamtos mokslų –

biologijos) olimpiada  

Daiva Žiogienė 

Rasytė Gaidienė 

2022 m. sausio 13 d. el. 

paštu 

info@anyksciuspt.lt 

 

2022 m. vasario 7–23 d.  

atrankinis turas 

2022 m. balandžio 8 d. 

3. 54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

Vita Abraškevičienė 

Rasytė Gaidienė 

2022 m. sausio 17 d. el. 

paštu 

info@anyksciuspt.lt 

2022 m. sausio 21 d.   

9:00 val. I–II gimnazijos kl.(9–10 

kl.) 

12:00 val. III–IV gimnazijos 

kl.(11–12 kl.) 

Olimpiada bus vykdoma 

nuotoliniu būdu, mokiniai 

užduotis matys ir jas spręs 

MOODLE platformoje. 

Preliminari planuojama 

data – 2022 m. kovo 17–

19 d. 

 

4. 

Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Renata Stražinskienė 

2022 m. sausio 14 d. el. 

paštu 

info@anyksciuspt.lt 

2022 m. sausio 20 d. 9:00 val. 

 

Preliminari planuojama 

data – 2022 m. vasario 

26 d.  

mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:info@anyksciuspt.lt


5. Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos olimpiada 

(11–12/III-IV gimnazijos 

kl.) ir Prancūzų kalbos 

konkursas „Je parle 

français et toi?“ (7 kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Laima Juzėnienė 

Iki 2022 m. sausio 13 d. 

el. paštu 

info@anyksciuspt.lt  

2022 m. sausio 19 d. 9:00 val. 

 

 

 

Preliminari planuojama 

data – 

 2022 m. kovo 4–5 d. 

6. Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių 

kalbos konkursas (8 kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Violeta Neniškienė 

Iki 2022 m. sausio 27 d. 

el. paštu 

info@anyksciuspt.lt 

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

 

 

Preliminari planuojama 

data – 

2022 m. gegužės 6–7 d. 

7. Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–

12/I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams 

Vita Abraškevičienė 

Dangira Nefienė 

Iki 2022 m. sausio 26 d. 

el. paštu 

info@anyksciuspt.lt 

2022 m. vasario 1 d.  

 

 

 

Preliminari planuojama 

data – 2022  m. kovo 16–

17 d. 

8. 

25-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada (9–

12/ I-IV gimnazijos kl.) 

Vita Abraškevičienė 

 

 

Iki 2022 m. vasario 4 d. 

užduotis siųsti el. p. 

filosofijosolimpiada@gm

ail.com  

                      – Preliminari planuojama 

data – 2022 m. kovo 4–5 

d. 

9. 

69-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada (9–12/I-

IV gimnazijos kl.) 

Vita Abraškevičienė 

Vlada Dovydėnienė 

Iki 2022 m. sausio 21 d. 

el. paštu 

info@anyksciuspt.lt 

 

2022 m. sausio 27 d. 9:00 val.  

 

  

Preliminari planuojama 

data – 2022 m. kovo 30–

balandžio 2 d. 

10. 

33-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada (8, 

9–12/I–IV gimnazijos kl.) 

III etapo l dalis 

Vita Abraškevičienė 

Zita Mažvylienė 

Registracija – baigta  2022 m. sausio 28 d.  

 

 

Preliminari planuojama 

data – 2022 m. kovo 25–

26 d.  

11. 

Lietuvos mokinių 

astronomijos olimpiada 

Vita Abraškevičienė 

Vlada Dovydėnienė 
 

https://www.lmnsc.lt/astr

onomijos/ 

 

2022 m. sausio 17 d. skelbiami 

atrankinio etapo uždaviniai 

 

Preliminari planuojama 

data – 

2022 m. balandžio 28–30 

d. 

mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:info@anyksciuspt.lt
mailto:filosofijosolimpiada@gmail.com
mailto:filosofijosolimpiada@gmail.com
mailto:info@anyksciuspt.lt
https://www.lmnsc.lt/astronomijos/
https://www.lmnsc.lt/astronomijos/


12. 

Vaikų ir moksleivių 

konkursas ,,Dainų dainelė” 

Vita Abraškevičienė 

Kristina Vičinienė 

Registracija baigta 2022 m. sausio 18 d. 

Vieta ir valanda bus patikslinta. 

II turas 2022 m. sausio 

27 d., Panevėžys  

LRT transliacijos 

prasideda 2022 m. 

vasario 20 d. 

13. 

Respublikinis žinių apie 

turizmą konkursas 

“Adventur” 

Vita Abraškevičienė 

Ina Gailiūnienė 

Iki 2022 m. sausio 24 d. 

el. paštu 

info@anyksciuspt.lt 

2022 m. sausio 28 d.  

14. 

54-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

Vita Abraškevičienė 

Dangira Nefienė 

 Iki 2022 m. sausio 25 d. Preliminari planuojama 

data – 

2022 m. balandžio 13–15 

d. 

15. 

„IFtorina‘22“  Iki 2022 m. sausio 24 d. 

http://iftorina.vdu.lt/  

Iki 2022 m. sausio 29 d. 

http://iftorina.vdu.lt/ 

 

16. 

Popietė–viktorina ,,Po 

pasakos sparnu“ 1–4 kl. 

Individualių gebėjimų 

mokiniams 

Vita Abraškevičienė 

Vilma Žvybienė 

 2022 m. sausio 31 d. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

17. 

AŠPT iniciatyva 

„Kūrybiškumo galerija“. 

Lopšelio–darželio 

,,Žilvitis“ 4–6 m. vaikų 

dailės darbų paroda, 

atlikimo technika Ebru 

,,Skaitytų pasakų 

herojai“  

Neringa Tumėnienė 

Vita Abraškevičienė 

 

– 

 

Darbai eksponuojami 2022 m. 

sausio 5 d.–31 d. Anykščių 

švietimo pagalbos tarnyboje, 

Muziejaus g. 20, Anykščiai 

. 
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