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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

1 12.00 Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas. 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai ir 

mokiniai 

R. Diominienė, 

J. Paukštė, 

R. Bernotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

2 14.00 Tarpinstitucinis pasitarimas 

apie vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymo 

pasikeitimus. 

Socialiniai 

pedagogai 

R. Diominienė, 

L. Šaltytė-

Bieliajevienė, 

D. Vilkauskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

3 14.00 Matematikos užduočių rinkinio 

rengėjų komandos metodinis 

susitikimas su išorės 

konsultante V. Sičiūniene (3-ias 

susirinkimas) (ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamas 

projektas „Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“).  

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

matematikos 

užduočių rengėjai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

3, 10,17 14.30 Seminarai „IKT scenarijai 

naudojant Microsoft Office 

365“ ir „Elektroniniai mokinio 

pažangos stebėsenos būdai“  
(ilgosios programos „Edukacinių 

įrankių ir skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo metodai“ (kodas 

213002216) III-as ir IV-as 

modulis.   

Vyturių 

progimnazijos 

bendruomenė 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

4  15.00 Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Live worksheets“ ir 

„Quiziss“ naudojimas 

pradiniame ugdyme. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

R. Diominienė, 

G. Morkienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

4 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 



ir kitiems karantino laiku“.  

Lektorius psichologas  

V. Arvasevičius.  

Renginys nemokamas.  

aplinkoje 

5 14.00 Seminaras „Bendrojo ugdymo 

kokybė: mokinių ir mokytojų 

kompetencijos“ (ilgosios 

programos „Integralus 

mokymas(is) – galimybė 

pagerinti mokinių gamtos 

mokslų pasiekimus“ (kodas 

213002217) I-as modulis). 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Utenos 

Krašuonos,  

Aukštakalnio 

progimnazijų, 

Utenos r. Užpalių, 

Zarasų P. Širvio 

gimnazijų 

bendruomenių po 

6 atstovus 

V. Bujanauskienė, 

D. Varanius 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

5 17.00 Vaizdo konferencija 

bendradarbiaujant  5 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „English and 

ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ dėl projekto tikslų, 

uždavinių, veiklų planavimo ir 

kt. 

5 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Webex 

aplinkoje 

8 15.00 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Progimnazijų 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Sabaliauskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

9 12.30 Seminaras „Skaitmeninių 

priemonių  naudojimas  vaikų 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymui“ (ilgosios 

programos „Vaikų socialinio 

komunikavimo gebėjimų 

ugdymas diegiant virtualią 

aplinką ugdymo(si) procese“ 

(kodas 213002283) III-as 

modulis 1 dalis). 

Lektorė spec. pedagogė, praktikė 

J. Liaučienė. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Projekto 

„Virtualus 

voratinklis“  

partnerių grupė 

V. Bujanauskienė, 

S. Balčiūnienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

9 10.00 Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento ir 

partnerių nuotolinė diskusija  

„Vaikystė šešėlyje: aš šalia, 

atpažink mane!“. 

Socialiniai 

pedagogai 

R. Diominienė, 

L. Šaltytė-

Bieliajevienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

9 15.00 Biologijos mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklų aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

Biologijos 

mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 



10 14.00 Kuratorių stebėsenos įrankių 

(I- o ir II -o įrankio) rengimo 

komandos metodinis 

susitikimas su išorės 

konsultante V. Sičiūniene (ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

3-ias metodinis susitikimas. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

stebėsenos įrankių 

(I- o ir II- o 

įrankio) rengimo 

komandos nariai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

10 15.00 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Gimnazijų 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Dasevičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

11 14.00 Projektinės veiklos metodikos 

rengėjų metodinis susitikimas 

su išorės konsultante V. 

Sičiūniene (ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

3-ias metodinis susitikimas. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

projektinės 

veiklos metodikos 

rengėjai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

11, 18 15.00 Seminarai „Asmeniniai 

finansai“ ir „Mokėjimų 

(r)evoliucija: svarbūs saugumo 

patarimai“ (ilgosios programos 

„Finansinis raštingumas“ (kodas 

211000935) II-as modulis).  

Lektoriai Lietuvos banko 

atstovai. 

Seminarai nemokami.  

Registracija SEMI + sistemoje. 

Visi 

pageidaujantys 

 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

11 15.00 Dailės  mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklų aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas). 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Dailės mokytojai R. Diominienė, 

D. Puodžiukienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

11 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

12 12.30 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Ikimokyklinio ir 

neformalaus 

ugdymo 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Dasevičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



    15  9.00 Seminaras ,,Diferencijavimas ir 

individualizavimas 

pamokoje“. Lektorė J. Glinskė. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Karalienės 

Mortos mokykla/ 

Kaunas 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

 

15 9.00 Seminaras „Mokymosi 

bendradarbiaujant strategijos 

samprata“ (ilgosios programos 

„Mokymosi bendradarbiaujant 

strategijos taikymas aktyviam 

mokinių mokymuisi“ (kodas 

213002298) II modulis). 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Ignalinos r. 

Vidiškių 

gimnazijos 

bendruomenė 

V. Bujanauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

15 13.00 Kūno kultūros  mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas). 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

R. Diominienė, 

A. Katilienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

   15 14.00-

17.15 

Mokymai ,,Šiuolaikinės 

skaitmeninės technologijos ir 

jų taikymas organizuojant 

ugdymo procesą“ (III modulis, 

1 dalis) pagal bendrųjų įgūdžių 

programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262). ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai  

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

17 9.00 Projekto „Lyderių laikas 3“ 

mokyklų lyderystės 

renginys „Universalaus 

mokymosi dizaino taikymo 

patirtys gimnazijose“ I dalis.  

Gimnazijų 

vadovai ir 

pedagogai 

 

 

V. Bujanauskienė, 

V. Vaitiekienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis

 Zoom 

aplinkoje 

17 12.00 „Microsoft 365 praktiniai 

mokymai“ (ilgosios programos 

„Virtualių aplinkų diegimas 

ugdymo proceso organizavimui“ 

(kodas 213002063) II-as 

modulis). Lektorius O. Čepukas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Aukštakalnio 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

17 14.00 Pradinio ugdymo atnaujintų 

programų aptarimas, 

pasiūlymai. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Mokyklų pradinių 

klasių metodinių 

grupių 

pirmininkai 

R. Diominienė, 

R. Rimšelienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

17  Tikslina

ma 
Seminaras pagal ilgąją 

programą „Efektyvus darbas 

su asmeniu ir komanda“ 

Karalienės 

Mortos mokykla/ 

Vilnius 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Google Meet 

aplinkoje 



(kodas 213001983). Lektorė  

D. Kraskauskienė. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

18  

 

 

 

 

9.00-

16.30 

Mokymai ,,Komunikacijos 

procesų bei sprendimų 

priėmimo valdymas” (III-ias 

modulis) pagal bendrųjų įgūdžių 

programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262). ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

18 10.00 Utenos regioninio STEAM 

atviros prieigos centro 

pristatymas. 

Švietimo įstaigų 

vadovai, mokyklų 

bendruomenės 

V. Bujanauskienė 

 

Nuotolinis

 Zoom 

aplinkoje 

18 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

19  9.00 -

12.15 

Mokymai ,,Šiuolaikinės 

skaitmeninės technologijos ir 

jų taikymas organizuojant 

ugdymo procesą“ (III modulis, 

2 dalis) pagal bendrųjų įgūdžių 

programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262). ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

19 10.00 Informacinių technologijų 

mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas). 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

R. Diominienė, 

G. Šerlatienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

19 13.00 Psichologų metodinis 

susitikimas „Sunkių atvejų 

analizė“.   

Registracija SEMI + sistemoje. 

Švietimo įstaigų 

psichologai 

R. Diominienė, 

M. Jackūnienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

22 12.30 Seminaras „Skaitmeninių 

priemonių  naudojimas  vaikų 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymui“ (ilgosios 

Projekto 

„Virtualus 

voratinklis“  

partnerių grupė 

V. Bujanauskienė, 

S. Balčiūnienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 



programos „Vaikų socialinio 

komunikavimo gebėjimų 

ugdymas diegiant virtualią 

aplinką ugdymo(si) procese“ 

(kodas 213002283) III-as 

modulis 2 dalis). 

Lektorė spec. pedagogė, praktikė 

J. Liaučienė. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

22 15.00 Geografijos  mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

Geografijos 

mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

22 15.00 Tikybos mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklų aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas pagal poreikius ir 

aktualijas). Registracija SEMI + 

sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Tikybos 

mokytojai 

M. Laučius, 

R. Dasevičienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

23 14.00 Rusų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

Rusų kalbos 

mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

 

 

 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

23 14.00 Projekto „Lyderių laikas 3“ 

mokyklų lyderystės 

renginys „Universalaus 

mokymosi dizaino taikymo 

patirtys gimnazijose“  

II dalis.  

Gimnazijų 

vadovai ir 

pedagogai 

 

 

 

V. Bujanauskienė, 

V. Vaitiekienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis

 Zoom 

aplinkoje 

24 13.00 Seminaras „Mokytojo padėjėjo 

vaidmuo įtraukiajame 

ugdyme“ (ilgosios programos 

„Mokytojo padėjėjo vaidmuo 

teikiant poreikius atliepiančią 

pagalbą ugdytiniams“ (kodas 

213002318) I-as modulis). 

Mokytojų 

padėjėjai  

R. Diominienė, 

R. Špokienė,  

D. Laurinavičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

24 15.00 Anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

Anglų kalbos 

mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

http://www.semiplius.lt/


projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

24 16.00 Seminaras „Skaitmeninių 

pokyčių valdymas mokykloje“  
(ilgosios programos „Edukacinių 

įrankių ir skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo metodai“ (kodas 

213002216) I-as modulis). 

Lektorius N. Airošius.   

Mokyklų 

komandos 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

25 10.00 Bibliotekininkų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklų aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas pagal poreikius ir 

aktualijas). Registracija SEMI + 

sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Bibliotekininkai R. Dasevičienė, 

V. Gudelienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

25 15.00 Fizikos mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklų aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

Fizikos mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

25 15.00 Lietuvių k. mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas pagal poreikius ir 

aktualijas). Registracija SEMI + 

sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Lietuvių k. 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

25 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 8.30 Istorijos olimpiada 9-12 kl. 

mokiniams. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 10.00 Seminaras „Duomenimis grįstų 

pokyčių inicijavimas ir 

įgyvendinimas klasės/ mokyklos 

lygmenyje“ (ilgosios programos 

„Reflektyvaus mokymo(si) 

principų įgyvendinimas 

mokykloje“ (kodas 213002030) 

IV-as modulis). 

Vyturių 

progimnazijos 

bendruomenė 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Projekto „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“ dalyvių susitikimas 

su projekto konsultantėmis O. 

Projekto 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Lekerauskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


Monkevičiene ir B. 

Autukevičiene. 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Vaizdo konferencijos 

bendradarbiaujant iš 8 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „Trans-

flipping the Classroom in an 

Inclusive Learning 

Community“ dėl mokomųjų 

užduočių kūrimo pagal parengtą 

medžiagą projekto temomis, 

pasiektų rezultatų aptarimo, 

tolesnių veiklų planavimo. 

8 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

Kovo mėn. 

1  14.00 Nuotolinis seminaras „Kalbos 

praktikos problemos: 

keblesnieji linksnių vartojimo 

atvejai“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė 

gramatika: teorinės aktualijos ir 

praktika“ (programos kodas 

213001887) V–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė 

registracija  iki vasario 22 

d. per Semi+ sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po 

lentele. 

Lietuvių k. 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

5 8.30 Ekonomikos olimpiada 9-12 kl. 

mokiniams. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė,  

A. Telksnys 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

11 8.30 Rusų k. olimpiada 9-12 kl. 

mokiniams. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

J. Paukštė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

15  14.00 Nuotolinis seminaras ,,Bendrieji 

dokumentų rengimo ir 

įforminimo reikalavimai“ 
(ilgosios programos 

„Dokumentų kalba ir 

tvarkyba“ (programos kodas 

211001000 ) I–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Administracijos 

darbuotojai, 

mokytojai, 

nepedagoginiai 

darbuotojai ir visi 

pageidaujantys 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

http://www.semiplius.lt/


Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė registracija 
iki kovo 9 d. per Semi+ 

sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po 

lentele. 

 

Programos tikslas - plėsti ir 

gilinti dokumentų rengimo ir 

įforminimo teorines žinias bei 

praktinius gebėjimus, tobulinti 

kanceliarinės kalbos  įgūdžius. 

 

Seminaro ,,Bendrieji 

dokumentų rengimo ir 

įforminimo reikalavimai“ 

turinys: 

 Dokumentų rengimo 

taisyklės. 

 Dokumentų rengimo ir 

tvarkymo pokyčiai. 

 Dokumentų tekstų 

rašymas. 

 

Daugiau informacijos apie 

seminarus pagal ilgąją 

programą pateikiama po 

lentele (priedas prie plano 

Nr.1).  

17 8.30 Geografijos olimpiada 9-12 kl. 

mokiniai 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė,  

A. Telksnys 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Tikslina

ma 

15.00 Utenos rajono mokytojų 

metodinės tarybos (metodinių 

būrelių pirmininkų) 

susirinkimas. 

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

     

 

Priedas Nr. 1 

 

2021 M. VASARIO – GEGUŽĖS MĖN. (KIEKVIENĄ MĖNESĮ PO VIENĄ MODULĮ) 

PLANUOJAMI SEMINARAI PAGAL ILGĄJĄ PROGRAMĄ 

,,DOKUMENTŲ KALBA IR TVARKYBA“. 

 

Lektorė Vytauto Didžiojo universiteto docentė Laimutė Bučienė 

http://www.semiplius.lt/


 

Programos anotacija 

Šiandien daugiausia rūpesčių kelia įstaigų ir organizacijų raštai, kitaip sakant, kasdieninė 

kanceliarinė kalba, todėl labai aktualu reikalų raštų tvarkytojams nuolat atnaujinti lietuvių kalbos 

žinias. Seminaruose bus pateikiama labai konkrečių kalbos patarimų, iš kurių aiškėtų, kaip rašyti 

dokumentų tekstus ir atskiras jų dalis, kaip formuluoti reikalų raštų teiginius, kur ir kaip vartoti 

kanceliarinės kalbos štampus, kuo keisti netinkamus kanceliarizmus, kaip taisyti paplitusias klaidas 

ir apskritai kas tinka ir kas netinka kanceliarinei kalbai. Atsižvelgiant į naujas kalbininkų 

rekomendacijas ir kanceliarinės kalbos poreikius bus aptariami aktualiausi kalbos reiškinių 

vertinimai, jų vartojimo ir nevartojimo rekomendacijos. Mokymų metu ne tik bus pateikta naudinga 

teorinė informacija, bet ir žinios bus pritaikomos praktiškai. 

 

Programos tikslas 

Plėsti ir gilinti administratorių dokumentų rengimo ir įforminimo teorines žinias bei praktinius 

gebėjimus, tobulinti kanceliarinės kalbos  įgūdžius. 

 

I MODULIS (Vasario mėn.).  Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai  

Teorija: 

 Dokumentų rengimo taisyklės  

 Dokumentų rengimo ir tvarkymo pokyčiai  

Praktika. Dokumentų tekstų rašymas  

Savarankiškas darbas. Užduočių, skirtų įtvirtinti įgytas teorines žinias, atlikimas.  

 

II MODULIS (Kovo mėn.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų kalbos 

morfologijos ir sintaksės problemos  

Teorija: 

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių linksnių, prielinksnių ir polinksnių 

vartojimo taisyklingumo  

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių gramatinių formų vartojimo 

taisyklingumo Praktika. Keblesniųjų  morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo atvejų 

analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo žinias, 

atlikimas  

 

III MODULIS (Balandžio mėn.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų 

kalbos leksikos, žodžių darybos problemos  

Teorija: 

 Dokumentų kalbos leksikos normos ir pažeidimai  

 Dokumentų kalbos žodžių darybos negerovės  

Praktika. Aktualiųjų leksikos, žodžių darybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių leksikos ir žodžių darybos žinias, atlikimas  

 

IV MODULIS (Kovo mėn.). Dokumentų skyrybos ypatumai  

Teorija: 

 Privalomoji skyryba  

 Probleminiai skyrybos atvejai  

Praktika. Pagrindinių taisyklių taikymas atsižvelgiant į naujas skyrybos taisykles  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių skyrybos žinias, atlikimas  

 

V MODULIS (Gegužės mėn.). Dokumentų rašybos ypatumai  
Teorija. Aktualiausi  rašybos dalykai  



Praktika. Sunkesnių ir probleminių rašybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių rašybos žinias, atlikimas  

                                                                        

Atsakinga metodininkė Ramunė Dasevičienė 


