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PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. V1–343 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO 

2020 M. LAPKRIČIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

(papildymas) 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta Atsakingas 

  NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

4, 11, 

18, 25 

14.00 Seminaras „Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis nuotolinis ugdymas - 

iššūkiai ir galimybės“. Ilgalaikė programa 

(40 val.).*Lektorė L. Janickaitė. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

    11     15.00  2 akad. val. paskaita „Draudimas: ką 

būtina žinoti apie draudimo produktus?“ 
pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Finansinis raštingumas“. 

Lektorius Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo 

ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. 

juriskonsultas Darius Andriukaitis  

 

Vyresnių klasių mokiniai,  

ekonomikos ir kt. dalykų mokytojai. 

Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams 

renginys nemokamas).  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt 

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

11 15.00 5,5 akad. val. paskaitos „Socialinis 

draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam 

Pedagogai  Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

http://www.semiplius.lt/
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to reikia“, „Sodros“ struktūra, veikla, 

paslaugos gyventojams, verslui“, „Jaunimo 

finansinio raštingumo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymo projektas 

„Nepamiršk parašiuto“, „Sodros“ medžiaga 

jaunimo švietimui - pedagogams ir 

moksleiviams“ pagal  54 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Finansinis raštingumas“.  

Lektorius "Sodros" valdybos Komunikacijos 

skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt    
Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams 

renginys nemokamas) 

13 9.30 32-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados (8–12 kl.) mokyklos etapas 

8–12 klasių mokiniai Rajono mokyklos arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

18 15.00 2 akad. val. paskaita „Blokų grandinių 

technologijos (blockchain): jų pritaikymo 

galimybės“ pagal  54 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Finansinis raštingumas“. Lektorius Lietuvos 

banko Informacinių technologijų valdymo 

skyriaus vyr. specialistas Andrius Adamonis  

 

Vyresnių klasių mokiniai,  

ekonomikos ir kt. dalykų mokytojai.  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt    
Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams 

renginys nemokamas)  

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

18 15. 

00 

6 akad. val. seminaras „Lietuvos mokesčių 

sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto 

deklaravimo pagrindai.  Mokesčių 

ABC“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Finansinis 

raštingumas“. Lektorė Alvida Grakauskaitė  

 

Pedagogai.  

Dalyvio mokestis 1 Eur.  

Registracija elektroninėje 

sistemoje http://www.semiplius.lt 
Daugiau informacijos tel. 86090202 arba 

el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt 

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt
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19 15.00 6 akad. val. seminaras „Darbo pajamų 

apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti 

ir gautų pajamų apmokestinimas. Mokesčių 

ABC“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Finansinis 

raštingumas“. Lektorė Vitalija Slučinskaitė  

 

Pedagogai. 

 Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur. 

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

25 15.00 2 akad. val. paskaita „Kaupimas pensijai: 

ką būtina žinoti?“ pagal  54 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Finansinis raštingumas“. Lektorė Lietuvos 

banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo 

produktų priežiūros skyriaus vyr. specialistė 

Viktorija Dičpinigaitienė 

 

Vyresnių klasių mokiniai,  

ekonomikos ir kt. dalykų mokytojai.  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur. (mokiniams 

renginys nemokamas) 

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

26 13.00  5 akad. val. paskaita „Praktinis 

verslumo ugdymas, geroji jaunųjų 

bendrovių (mokomųjų mokinių 

bendrovių) Lietuvos Junior Achievement 

patirtis. Praktinis socialinio verslumo 

ugdymas, geroji Lietuvos Junior 

Achievement patirtis“ pagal  54 akad. 

val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Finansinis raštingumas“. Lektorė 

Andželika Rusteikienė  

Pedagogai.  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt    
Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur. 

Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

30  15.00 3,5 akad. val. paskaita „Papildomas 

pensijų kaupimas, anuitetai. Kaip 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje 

V. Redeckienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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pilnavertiškai naudotis asmenine 

„Sodros“ paskyra, svetainė 

https://www.sodra.lt/, jos struktūra, 

„Atvira Sodra“, kita naudinga 

informacija“ pagal  54 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Finansinis raštingumas“. Lektorės: 

„Sodros" valdybos Pensijų anuitetų 

skyriaus vedėja Daiva Gerulytė, „Sodros" 

valdybos Klientų aptarnavimo       

valdymo  skyriaus vyriausioji specialistė 

Indrė Bubliauskaitė  

Registracija elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt    
Daugiau informacijos tel. 86090202 

arba el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorys-

sspc.lt  

Dalyvio mokestis 1 Eur. 

 

INFORMACIJA KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS „FINANSINIS RAŠTINGUMAS“ DALYVIAMS.  
Programa vykdoma kartu su Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centru. 

Registracija SEMI+ sistemoje būtina ne vėliau kaip vieną dieną iki renginio. 

Prisijungimo informacija siunčiama ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios dalyviams,  užsiregistravusiems ir sumokėjusiems dalyvio mokestį 

bankiniu pavedimu, atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras (mokiniams dalyvio mokesčio 

mokėti nereikia). 

                                                        

 

               

                                             

http://www.semiplius.lt/

