
UTENOS ŠVIETIMO CENTRAS 

 

TVIRTINU 

Utenos švietimo centro 

Direktorė 

 

               Vitalija Bujanauskienė 

 

2020 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO UTENOS ŠVIETIMO CENTRO  

RENGINIŲ PLANAS 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. Nr.  RP-4      

      

Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

2 14.00 Bendradarbiavimo ir lyderystės 

ugdymo renginys – susitikimas 

su radistu Jonu Nainiu pagal 

Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo 

centras, 

Lauko g. 19 A 

3 16.30 Bendradarbiavimo ir lyderystės 

ugdymo renginys – susitikimas 

su Žydrūnu Sadausku „Tu esi 

tobula“ pagal Utenos švietimo 

centro vykdomą projektą 

„Gera būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Švietimo 

centras 

3 14.30 Renginys „Pasikalbėjimas apie 

savijautą, santykius, vienatvę, 

gyvenimo džiaugsmą“ su 

žmogaus elgesio 

specialistu Žydrūnu Sadausku 

Maltos ordino 

pagalbos nariai 

M. Lapinienė Utenos 

sveikatos 

biuras, 

Utenio a. 7 

3 16.30 Teatro dirbtuvės vaikams 

pagal Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

„Pokšt“ 

Aušros g. 

11A, 

2 aukštas 

5 11.00 Dviračių žygis pagal Utenos 

švietimo centro vykdomą 

projektą „Gera būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Išvykimas 

nuo Šaulių 

namų, 

Maironio g. 8 

7 14.00 Bendradarbiavimo ir lyderystės 

ugdymo renginys – susitikimas 

su Gabrieliumi Liaudansku-

Svaru pagal Utenos švietimo 

centro vykdomą projektą 

„Gera būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo 

centras, 

Lauko g. 19 A 

8 15.00 Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“ kuratorių susitikimas.  

Projekto 

kuratoriai 

R. Dasevičienė, 

R. Lekerauskienė 

Švietimo 

centras 



10 13.00 Seminaras „Smurto lyties 

pagrindu prevencija“. Lektorė 

V. Gabrieliūtė. 

Preliminari kaina  

20 Eur/dalyviui. 

Užsiregistravę 

švietimo pagalbos 

specialistai 

R. Diominienė, 

J. Bareišienė 

Švietimo 

centras 

11 18.00 Spektaklis „Teisingumo 

voverės“ pagal Utenos švietimo 

centro vykdomą projektą 

„Gera būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Utenos 

kamerinis 

teatras 

12 11.00 Interaktyvus žygis po Uteną ir 

laipiojimas sienele pagal 

Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Švietimo 

centras 

16 14.30 Bendradarbiavimo ir lyderystės 

ugdymo renginys – susitikimas 

su dainininke Monika Marija 

pagal Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Aukštakalnio 

progimnazija, 

 

 

18 18.00 Spektaklis „Amerika pirtyje“ 

pagal Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Utenos 

kamerinis 

teatras  

19 11.00 Finalinis šeimų savaitgalis 

pagal Utenos švietimo centro 

vykdomą projektą „Gera 

būti“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

„Pokšt“ 

Aušros g. 

11A, 

2 aukštas 

Tikslina

ma 

Tikslina 

ma 
Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai.  

Užsiregistravę 

dalyviai 

R. Diominienė Nuotolinis 

mokymas 

Pagal 

susitari

mą 

Pagal 

susitari

mą 

Vaizdo konferencijos 

bendradarbiaujant su 

partneriais iš 8 ES šalių pagal 

projektą „Trans-flipping the 

Classroom in an Inclusive 

Learning Community“ dėl 

metodinės medžiagos rengimo 

projekto tema ir mokomojo 

vizito organizavimo. 

8 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Švietimo 

centras 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 
Edukacinės išvyko į  Vilnių ir į 

Kauną pagal Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 

„Kūrybiškumo erdvė“. 

Projekto tikslinei 

grupei 

priklausantys 

vaikai ir jaunimas 

bei projekto 

savanoriai 

R. Sabaliauskienė 

 

Tikslinama 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 
Veiklos Interaktyviame, 

Kūrybiškumo ir Perkusininkų 

klubuose pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą 

„Kūrybiškumo erdvė“.  

Klubų vadovai, 

pedagogai, vaikai 

ir jaunimas, 

projekte 

dalyvaujantys 

savanoriai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Dasevičienė, 

E. Ramelienė, 

L. Vaitiekėnas, 

A. Plistkova 

 

 



Rugsėjo 

mėn. 

antroje 

pusėje 

Tikslina

ma 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“ sukurtų metodinių 

aprašų aptarimas.  

 

 

 

Projekto 

vykdytojo (Utenos 

mokykla-vaikų 

darželis 

„Varpelis“)  

ir projekto 

partnerių (Utenos 

mokykla-vaikų 

darželis „Eglutė“, 

Utenos r. Užpalių 

gimnazija,  Utenos 

r. Užpalių 

gimnazijos 

Vyžuonų skyrius, 

Utenos r. Sudeikių 

daugiafunkcis 

centras, Utenos r. 

Daugailių 

pagrindinė 

mokykla)  

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Lekerauskienė 

Švietimo 

centras 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ atstovų 

susitikimas. 

Projekto 

vykdytojo 

(Dauniškio 

gimnazijos) 

atstovai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

A. Skeirienė 

Tikslinama 

Tikslina 

ma 

Tikslina 

ma 

Utenos rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų atstovų 

metodinis susitikimas 

pasidalijimui gerosiomis 

patirtimis, sukurtais ir kuriamais 

produktais pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamus projektus 

,,Virtualus voratinklis“, 

„Inovatyvios ugdymo(si) veiklos 

lauko aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

atstovai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Lekerauskienė, 

S. Balčiūnienė 

Tikslinama 

Spalio 

mėn. 

antroje 

pusėje 

(dienos 

tikslina

mos) 

Tikslina 

ma 

Seminaras nuotoliniu būdu 

„Skyrybos naujovės: teorija ir 

praktika“. Lektorė L. Bučienė. 

Seminaro kaina: nuo 13 iki 21 

Eur./asmeniui (priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus).  Registracija 

bus paskelbta spalio mėn. 

renginių plane. 
Seminaro tikslas – aptarti naująsias 

lietuvių kalbos skyrybos taisykles, 

patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. 

nutarimu Nr. N-8 (178). Didžiausias 

dėmesys bus kreipiamas į taisyklių 

pakeitimus ir patikslinimus, skyrybos 

variantiškumą, problemiškesnius ir 

sunkesnius skyrybos atvejus ir 

pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymą.   

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Virtuali 

aplinka 



Lietuvių kalbos mokytojams 

Š. m. spalio mėn. antroje pusėje planuojamas seminaras „Skyrybos naujovės: teorija ir praktika“ 

nuotoliniu būdu   per dvi dienas pagal ilgosios programos „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės 

aktualijos ir praktika“ (programos kodas 213001887) III–ią modulį. 

Lektorė Laimutė Bučienė. Seminaro kaina: nuo 13 iki 21 Eur./asmeniui (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).  

Registracija bus paskelbta spalio mėn. renginių plane. 

Anotacija 

Seminaro tikslas – aptarti naująsias lietuvių kalbos skyrybos taisykles, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178). Didžiausias dėmesys bus kreipiamas į taisyklių 

pakeitimus ir patikslinimus, skyrybos variantiškumą, problemiškesnius ir sunkesnius skyrybos atvejus ir 

pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymą. 

Turinys 

Skyrybos taisyklių pakeitimai ir patikslinimai. 

Sunkesni ir probleminiai skyrybos atvejai. 

Skyrybos pratybos. 

Savarankiškas darbas. 

 


