
 

 

 

 

 

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

                                               

                                             

 

2021 M. SAUSIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Data Priemonės pavadinimas Vieta Laikas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@visaginospt.lt, tel. 8 695 01 259 

01- Registracija į lietuvių kalbos kursus pagal I, II, III 

valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų 

reikalavimus ir bendravimo lietuvių (valstybine) kalba 

kursus  

Nuotoliniu būdu 

 
Darbo metu 

01- Registracija į anglų/vokiečių kalbos kursus Nuotoliniu būdu 

 
Darbo metu 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

iki 

 01-15 

Kvalifikacijos tobulinimo programų, pageidaujamų 

įgyvendinti vasario mėnesį, teikimas 

VŠPT Darbo metu 

iki  

01-21 

Švietimo įstaigos teikia paraiškas dėl mokytojų ir kitų 

darbuotojų dalyvavimo VŠPT organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

VŠPT Darbo metu 

METODINĖ VEIKLA 
                          Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@gmail.com, tel. 8 695 01 259 

 01-20 Švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio 

posėdis  

Nuotoliniu būdu 

ZOOM  

platformoje 

Bus pranešta 

vėliau 

METODINĖ VEIKLA 
Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

01-04 Konsultacija dėl chemijos olimpiados organizavimo  
 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

10.00 

01-07 Konsultacija dėl fizikos olimpiados organizavimo  
Registracija iki 2021-01-06. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01-11 Konsultacija dėl biologijos olimpiados organizavimo  

 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01-14 Konsultacija dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams savivaldybės 

etapo organizavimo 
Registracija iki 2021-01-08. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01-15 Konsultacija dėl meninio skaitymo konkurso 

savivaldybės etapo organizavimo 
Registracija iki 2021-01-09. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01-18 Konsultacija dėl vokiečių kalbos konkurso ir vokiečių 

kalbos olimpiados  
Registracija iki 2021-01-12. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01-19 Konsultacija dėl lietuvių kalbos tautinių mažumų 

mokykloms olimpiados savivaldybės etapo organizavimo 
Registracija iki 2021-01-14. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 
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01-22 Konsultacija dėl informatikos olimpiados III etapo I 

dalies organizavimo 
Registracija iki 2021-01-20. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

01- Informacijos sklaida Facebook grupėse: Visagino 

darželių MT grupė ir Visagino mokyklų MT grupė 

 Darbo metu 

02-01 Konsultacija dėl rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiados organizavimo  

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

02-02 Konsultacija dėl technologijų olimpiados savivaldybės 

etapo organizavimo 
Registracija iki 2021-01-25. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

15.30 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS 
Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

01-05 Seminaras chemijos olimpiados organizatoriams ir 

stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

15.00 

01-06 Seminaras chemijos olimpiados dalyviams 

I-II klasių mokiniams, mokytojams, stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

15.00 

01-06 Seminaras chemijos olimpiados dalyviams 

III-IV klasių mokiniams, mokytojams, stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

16.00 

01-07 Chemijos olimpiados 9-12 klasių mokiniams 

savivaldybės etapas 

Nuotoliniu būdu 

 

9.45 

iki 

01-10 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-12  klasių mokinių dalyvavimo 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados lietuviškų 

mokyklų mokiniams savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 9-10-ų ir 11-12-ų klasių mokinius. 

Nuotoliniu būdu 

 

Darbo metu 

01-12 Seminaras biologijos olimpiados organizatoriams ir 

stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

15.00 

01-13 Seminaras biologijos olimpiados dalyviams 

I-II klasių mokiniams, mokytojams, stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

15.00 

01-13 Seminaras biologijos olimpiados dalyviams 

III-IV klasių mokiniams, mokytojams, stebėtojams 

Nuotoliniu būdu 

 

16.00 

iki 

01-14 

Paraiškos (1 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 klasių mokinius, ne daugiau kaip 

po  vieną 5-8-ų ir 9-12-ų klasių mokinių kompozicijas. 

Nuotoliniu būdu 

 

Darbo metu 

iki 

01-14 

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. 

Nuotoliniu būdu 

 

Darbo metu 

01-14 Biologijos olimpiados 9-12 klasių mokiniams 

savivaldybės etapas 

Nuotoliniu būdu 

 

9.45 

01-21 Fizikos olimpiados  9-12 klasių mokiniams savivaldybės 

etapas 

 

Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 

iki 

01-21 

Mokinių darbų teikimas jaunųjų filologų konkursui Nuotoliniu būdu 

 

Darbo metu 

iki 

01-23 

Paraiškos (1 priedas) 11 klasių mokinių dalyvavimo 

vokiečių kalbos olimpiados ir 8 klasių mokinių 

dalyvavimo vokiečių kalbos konkurse savivaldybės 

etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 11-ų ir 8-ų klasių mokinius. 

Nuotoliniu būdu 

 

Darbo metu 

01-26 Informatikos olimpiados III etapo I dalis Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 
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01-27 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada lietuviškų 

mokyklų  9-12 klasių mokiniams 

Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 

01-29 Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 

01-29 Meninio skaitymo konkursas 9-12 klasių mokiniams Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 

iki 

01-30 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-10 klasių mokinių dalyvavimo 

lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų 

mokiniams savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po dešimt 9-10-ų. 

VŠPT Darbo metu 

iki 

01-31 

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 penki 10-11-ų klasių 

mokinių. 

VŠPT Darbo metu 

02-03 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada ir vokiečių 

kalbos konkursas  

Nuotoliniu būdu 

 

Bus pranešta 

vėliau 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
Papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

Bus 

pranešta 

vėliau 

Projekto „Traumų ir sužalojimų (įskaitant 

skendimus) prevencijos, skirtos 65+ asmenų, vaikų ir 

jaunimo tikslinėms grupėms, stiprinimas Visagino 

savivaldybėje“ pristatymas. Kviečiami partneriai. 

Nuotoliniu būdu 
ZOOM platformoje 

Bus pranešta 

vėliau 

PROJEKTO „SVAJONIŲ KOMANDOS“ MOKYMAI 
                                    Registracija, papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

01-14 

01-15 

Mokymai  „XXI amžiaus kompetencijų ugdymas per 

mentorystę“, I dalis. (2 dienos, po 2 val./ dieną). 
Kviečiame  iš visų Visagino savivaldybės bendrojo lavinimo 

mokyklų po 5-is mokytojus.  

Mokymai nemokami. 

Registracija iki 2021-01-11. 

Nuotoliniu būdu Bus pranešta 

vėliau 

01-18 

01-19 

Mokymai Visagino mokyklų mokiniams 

„XXI amžiaus kompetencijų ugdymas“.  
Kviečiame  iš visų Visagino savivaldybės bendrojo lavinimo 

mokyklų po 10 mokinių (13 -16 m.). 
Registracija iki 2021-01-11. 

Nuotoliniu būdu Bus pranešta 

vėliau 

01-20 

01-21 

Mokymai Visagino mokyklų mokiniams 

„XXI amžiaus kompetencijų ugdymo diena“. 
Registracija iki 2021-01-11. 

Nuotoliniu būdu  Bus pranešta 

vėliau 

01-27 

01-28 

Mokymai Visagino švietimo įstaigų mokytojams tema  

„XXI amžiaus kompetencijų ugdymas per 

mentorystę“  

II dalis (2 dienos, po 2 val./ dieną). 
Registracija iki 2021-01-11. 

Mokymai nemokami. 

Nuotoliniu būdu Bus pranešta 

vėliau 

 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija 
01- Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams, tėvams, 

globėjams, pedagogams. 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu: birute.stefanskiene@visaginospt.lt 

VŠPT, 

nuotoliniu 

būdu 

Darbo metu 
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01- Ankstyvosios intervencijos mokymai (psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas). 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu: birute.stefanskiene@visaginospt.lt 

VŠPT, 

nuotoliniu 

būdu 

Bus 

pranešta 

vėliau 

01- 

 

Logopedo, spec. pedagogo konsultacijos tėvams 

(globėjams), pedagogams 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu dalia.nekliudova@vspt.lt 

mob. tel. 8 685 38571 

VŠPT, 

nuotoliniu būdu 

Darbo metu 

01- 

 

Konsultacijos pagalbos specialistams  
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu dalia.nekliudova@vspt.lt 

mob. tel. 8 685 38571 

VŠPT, 

nuotoliniu būdu  

Darbo metu 

01- 

 

Spec. pedagogo konsultacijos tėvams (globėjams), 
pedagogams (spec. pedagogo pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“ bendruomenėms) 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu dalia.nekliudova@vspt.lt 

mob. tel. 8 685 38571 

 VŠPT, 

nuotoliniu būdu 

Darbo metu 

01–06 

01–13 

01–20 

01–27 

Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų 

dokumentų rengimo. 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099,  

el. paštu dalia.nekliudova@vspt.lt 

mob. tel. 8 685 38571 

VŠPT, 

nuotoliniu būdu 

13.00-15.00 

01–28 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK 

narių konsultavimui 
Konsultacijoms registruotis iš anksto tel. 8 386 60099 

VŠPT, 

nuotoliniu būdu 

13.00-15.00 

 Iki 
01-30 

 Paroda ,,Psichologinių funkcijų lavinimas, taikant 

meninį ugdymą” Visagino vaikų l. - d. ,,Gintarėlis“ 

bendruomenei. (Psichologė J. Malyševa) 

Visagino 

vaikų  lopšelis -

darželis 

,,Gintarėlis” 

Darbo metu 

Iki 
01-30 

 Psichologes J. Malyševos rekomendacijų ,,Vaiko amžiaus 

psichologinės raidos ypatumai” rengimas ir pristatymas 

Visagino vaikų l. - d. ,,Gintarėlis” bendruomenei. 

 Visagino 

vaikų  lopšelis -

darželis 

,,Gintarėlis” 

Darbo metu 

01- 

 

Informacijos sklaida Visagino švietimo pagalbos tarnybos 

interneto svetainėje  

Nuotoliniu būdu  Darbo metu 

 

_________________________________ 
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