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PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. V1-36 

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO 

2022 M. VASARIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta Atsakingas 

  NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1 12.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-

12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams 

9-12/I-IV gimnazijos kl. mokiniai, 

laimėję  mokyklos etapą. 

Registracija iki sausio 21 d 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

1 15.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-

12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams 

vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

4 9.00 Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 

kl.) 

9-10 klasių mokiniai, laimėję 

mokyklos etapą. 

Registracija iki sausio 24 d 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė, 

I. Vidauskienė 

4 10.30 Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 

kl.) vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

 

8 9.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

5-12 klasių mokiniai, laimėję 

mokyklos etapą. 

Registracija iki vasario 1 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 
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8 8.45 Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

9 9.00 X Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 9-12/I-IV gimnazijos kl. mokiniai, 

laimėję  mokyklos etapą. 

Registracija iki vasario 1 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

D. Chadusevičienė 

9 15.00 X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 

vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

D. Chadusevičienė 

10 9.00 29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio kalbos) kalbos olimpiada (10-11 kl.) 

9-11/I-III gimnazijos kl. mokiniai, 

laimėję  mokyklos etapą. 

Registracija iki vasario 1 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

10 15.00 29-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio kalbos) kalbos olimpiados (10-11 

kl.) vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

11 9.00 70-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.) 

9-12/I-IV gimnazijos kl. mokiniai, 

laimėję  mokyklos etapą. 

Registracija iki vasario 1 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

11 10.00 Seminaras ,,Smuiko meistriškumo pamokos. 

Jaunojo smuikininko grojimo technikos 

problemų sprendimo ypatumai”* 

Muzikos mokytojai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

11 15.00 70-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados (9-12 kl.) vertinimo komisijos 

posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

15 10.00 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

Anglų kalbos mokytojai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė, 

I. Vidauskienė 
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22 9.00 28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada Rajono mokyklų 8–12 kl. mokiniai, 

laimėję mokyklos etapą 

 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

 

22 15.00 28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados 

vertinimo komisijos susirinkimas 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

23 15.00 51-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai. 

Mokinių darbus pristatyti iki vasario 

14 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

24 9.00 31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(10-12/II-IV gimnazijos kl.) 

10-12/II-IV gimnazijos kl. mokiniai, 

laimėję  mokyklos etapą. 

Registracija iki vasario 14 d. 

Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

24 15.00 31-osios  Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiados (10-12/II-IV gimnazijos kl.) 

vertinimo komisijos posėdis 

Vertinimo komisijos nariai Meno mokykla arba 

nuotoliniu būdu 

V. Redeckienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Ateik ir sportuok!“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija, 

Širvintų r. Musninkų 

vaikų dienos centras 

„Aitvarai“ arba 

nuotoliniu būdu 

N. Pakalnis, 

A. Baškatovas, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Jaunieji kolumbai“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno 

progimnazija“ arba 

nuotoliniu būdu 

R. Žygienė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Širvintų Jaunieji Šauliai“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija, 

Vikingų kaimas arba 

nuotoliniu būdu 

M. Korsakas, 

D. Chadusevičienė 
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Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Auk stiprus ir sveikas 

gamtoje“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

A. Čatrauskaitė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Salės ir paplūdimio 

tinklinis“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

N. Pakalnis, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Sportuok, judėk ir būsi 

aktyvus“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų sporto centras 

arba nuotoliniu būdu 

A. Janutaitė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Krepšinio pasaulyje“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų r. Gelvonų 

gimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

Ž. Žygė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Gitaristų grupelė“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

A. Golcas, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Sniego gniūžtė“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

R. Gasparavičienė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Kūrybinės lėlių teatro 

dirbtuvės“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų meno mokykla 

arba nuotoliniu būdu 

B. Golubeva, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Saviraiška ir kūryba per 

piešimą ir tapybą“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Vaivos dailės studija 

arba nuotoliniu būdu 

V. Kankevičienė, 

D. Chadusevičienė 
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

11.00 Mankšta vandenyje** 

 

Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Širvintų sporto centras L. Baltrukovičienė, 

J. Mackonienė 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

16.00 Informacinių kompiuterinių technologijų 

konsultacijos 

Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojai 

Širvintų meno mokykla D. Lesutienė, 

J. Mackonienė 

1–28 Trečiojo amžiaus universiteto klausytojos Valerijos Danienės 

kūrybinių darbų paroda, skirta Valstybės iškilioms datoms paminėti 

Širvintų meno mokykla J. Mackonienė 

 

 

 

PASTABA.       Į renginius prašome registruotis tel. (8 382) 53 566 arba el.p.vaiva.redeckiene@menomokykla.lt  

   Neformalusis suaugusiųjų švietimas kontaktiniu būdu  galimas tik tiems, kurie turi galimybių pasą. 

                         *Dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
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