
 
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS 

 
  TVIRTINU 

  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

   

  Vytuolis Valūnas 

 

 
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS 2022 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO 

VEIKLOS PLANAS 

 

2022-11-30 Nr. 12 

Alytus 

 

 
Eil. 

Nr. 

Renginiai Data Vieta Atsakingi 

 
I. KLAUSIMAI, RENGIAMI MOKYKLŲ VADOVŲ PASITARIMAMS. 

 
1. Mokyklų (išskyrus lopšelius-darželius) ir 

Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorių 

   

 Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

2022 m. veiklos rezultatų apžvalga 

Per mėn. 

 

NN mokyklos  Rasa Kuckailienė 

2. Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 

direktorių 

   

 Pasirengimas lopšelių-darželių ir mokyklų-

darželių  darbui 2023 m. vasarą 

Per mėn. NN ikimokyklinės 

įstaigos 

Laima Kairienė 

 
II. VADOVAMS. 

 
3. PASITARIMAI IR KITI RENGINIAI    

3.1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – AMS) 

švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės 

švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės 

draudimo 

6 d. 

11.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(nuorodą atsiųsime 

2022-12-05) 

Vytuolis Valūnas, 

Jurgita Burova 

3.2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktorių dėl patirtinio ugdymo (ugdymosi) 

galimybių. Geroji Whatansu patirtis 

 

9 d. 

10.00 val. 

AMS tarybos 

posėdžių salė 

Vytuolis Valūnas, 

Rasa Kuckailienė 

3.3. 

 

 

 

3.3.1. 

 

3.3.2. 

 

 

3.3.3. 

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktorių pavaduotojams ugdymui, 

atsakingiems už 2023 metų švietimo veiklos 

palnavimą: 

AMS ikimokyklinio ugdymo mokyklos ir 

mokyklos-darželiai; 

AMS bendrojo ugdymo mokykos (išskyrus 

mokyklas-darželius ir gimnazijas); 

 

AMS gimnazijos; 

12 d. 

 

 

 

9.00 val. 

 

10.00 val. 

 

13 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu  Rasa Kuckailienė, 

direktorių pavaduotojai 

ugdymui, atsakingi už 

švietimo veiklos 

planavimą 
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3.3.4. AMS neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė 

tarnyba (toliau – AM PPT) 

10.00 val 

3.4. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų 2022 m. veiklos rezultatų 

apžvalgos 

21 d.  

10.00 val. 

AMS tarybos 

posėdžių salė  

Vytuolis Valūnas 

4. ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖS 

VEIKLA 

   

 Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų 

konsultacijos 

1–30 d. Švietimo ir sporto 

skyrius, švietimo 

biudžetinės ir 

viešosios įstaigos 

Rasa Kuckailienė, 

Edita Jurčienė, 

Laima Kairienė, 

Ramunė Aliukonienė, 

Aldona Pikienė, 

Jurgita Burova, 

Vida Daukšienė, 

Alvydas Aleksonis 

 

 PASTABOS: 

 1. Gruodžio mėnesio atmintinos dienos: gruodžio 3 d. – Lietuvos advokatūros diena, gruodžio 10 d. –  

Tarptautinė žmogaus teisių diena. 

 2. Lietuvos valstybės vėliava iškeliama sausio 1 d. (Lietuvos vėliavos dieną).  

3. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė: 

 3.1. Lietuvos karaimų metais (2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-148); 

 3.2. Savanorystės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-314); 

 3.3. Lietuvos krepšinio šimtmečio metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-306); 

 3.4. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-312); 

 3.5. Lietuvos jaunimo metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-311); 

3.6. Jono Meko metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-310); 

3.7. Sūduvos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-313); 

 3.8. Pranciškaus Skorinos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-309); 

3.9. Lietuvos universitetų metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-308); 

 3.10. Gyvūnų gerovės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-307); 

3.11. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-316); 

3.12. Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-305); 

3.13. Romo Kalantos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-304); 

3.14. Ievos Simonaitytės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-303). 

 

 

III. MOKYTOJAMS. 
 

5. PASITARIMAI    

5.1. AMS bendrojo ugdymo mokyklų fizinio 

ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

(miesto) pasitarimas 

1d. 

15.00 val. 

Alytaus Dzūkijos 

mokykla, 

Konferencijų salė 

(222 kab.) 

Edita Jurčienė, 

Erika Rusonienė, 

AMS bendrojo ugdymo 

mokyklų (toliau – BUM) 

fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio 

(miesto) pirmininkė 

5.2. Alytaus Šaltinių progimnazijos 

bendruomenės popietė 

3 d.  

11.00 val. 

Alytaus Šaltinių 

progimnazija 

Edita Jurčienė, 

Evelina Žukauskienė, 

Alytaus Šaltinių 

progimnazijos direktorė 

5.3. AMS BUM informacinių technologijų 

mokytojams „IT mokymas(is) šių dienų 

aktualijų kontekste ir ateities perspektyvos“ 

 

5 d. 

15.00 val. 

Dzūkų alaus 

restoranas 

(Vilniaus g. 

35, Alytus) 

Rasa Kuckailienė, 

Danutė Baravykienė, 

Alytaus jaunųjų 

informatikų akademijos 

vedėja 

5.4. AMS BUM fizinio ugdymo mokytojams 

kvalifikacinis seminaras „Projektinė veikla 

fizinio ugdymo pamokose“ 

14 d. 

15.00 val. 

Alytaus Dzūkijos 

mokykla, 

Konferencijų salė 

(222kab.) 

Erika Rusonienė, 

AMS BUM fizinio 

ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Dovilė Narkunienė, 

Alytaus Panemunės 
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progimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

5.5. AMS BUM bibliotekininkų metinių 2022 m. 

veiklų apžvalga  

15 d. 

14.00 val. 

Alytaus Panemunės 

progimnazija 

Roma Apanavičienė, 

AMS BUM 

bibliotekininkų 

metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Asta Novikienė, 

Alytaus Panemunės 

progimnazijos 

bibliotekos vedėja 

6. SEMINARAI IR KITI RENGINIAI    

6.1. Knygos „Paukščių vaikai“ pristatymas – 

susitikimas su jos autore Loreta 

Tamulaitiene  (kviečiame dalyvauti po 1-2 

atstovus iš AMS BUM ir AM PPT) 

1 d.  

15.00 val. 

Alytaus Panemunės 

progimnazija 

Giedrė Romaškienė, 

Alytaus Panemunės 

progimnazijos direktorė 

6.2. Alytaus ,,Vilties“ mokyklos-darželio 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Irenos Petrikonytės karpinių 

paroda ,,Kalėdinis žaisliukas“ 

  

1–31 d. Alytaus Jurgio 

Kunčino viešosios 

bibliotekos 

Vidzgirio filialas 

(Likiškėlių g. 12)   

 Irena Petrikonytė, 

,,Vilties“ mokyklos-

darželio ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

6.3. Alytaus ,,Vilties” mokyklos-darželio 

mokinių kalėdinių žaisliukų paroda 

,,Papuoškime Kalėdas” 

1–31 d.  Alytaus Jurgio 

Kunčino viešosios 

bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo literatūros  

skyrius (Sudvajų g. 

15) 

Darius Moraza, 

Alytaus ,,Vilties” 

mokyklos-darželio 

lavinamosios klasės 

mokytojas 

6.4. Edukacinis užsiėmimas Alytaus ,,Vilties“ 

mokyklos-darželio mokytojams ,,Advento 

vainikas – amžino gyvenimo simbolis. Nuo 

prasmės iki kūrimo“  

2 d. 

15.00 val. 

  

Alytaus ,,Vilties” 

mokykla-darželis 

Gitana Surdokienė, 

,,Vilties“ mokyklos-

darželio direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Radmila Krividienė, 

,,Vilties“ mokyklos-

darželio direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.5. 

 

 

 

 

6.5.1. 

 

 

 

6.5.2. 

AMS švietimo įstaigų švietimo pagalbos 

specialistams ilgalaikės programos „Į mokinį 

orientuotas ugdymas įtraukties kontekste“ 

moduliai:  

 

III modulis -– Psichologinės problemos ir jų 

spendimo būdai įtraukiojo ugdymo 

sąlygomis; 

 

IV modulis - Į mokinį orientuotas ugdymas 

įtraukties kontekste 

6 d. 

10.00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

20 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM PPT  

(Miklusėnų g. 36) 

Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

logopedė metodininkė, 

Birutė Černevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

metodininkė 

6.6. Seminaras Alytaus lopšelio-darželio 

„Linelis“ mokytojams „Atnaujinamo 

ugdymo turinio diegimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

6 d. 

12.30 val. 

Alytaus lopšelis 

darželis “Linelis” 

Erika Poškevičienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis” direktorė, 

Birutė Černevičienė, AM 

PPT metodininkė 

6.7. Kompetencijų tobulinimo programa 

„Atnaujinto ugdymo turinio diegimas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“, skirta Alytaus lopšelio-darželio 

„Linelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams. 

Lektorė – Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ direktorė Erika Poškevičienė 

6 d.  

12.30–15.30 

 

 

 

8 d.  

12.30–15.30 

 

 

Alytaus lopšelis-

darželis “Linelis 

Diana Kirkliauskienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Linelis“, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

Edita Kvedaravičienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Linelis“, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

6.8. Konsultacija Alytaus lopšelio-darželio 

„Pušynėlis“ mokytojams dėl mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo „Įsivertinimas 

6 d. 

13.00 val.  

Alytaus lopšelis-

darželis „Pušynėlis“ 

Aldona Česnulienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Pušynėlis“ direktorė, 
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– pagrindinis įrankis siekiant nuolatinio 

mokyklos veiklos kokybės gerinimo“  

Vitalija Vitkauskienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Du gaideliai“ direktorė, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių 

mokyklų įsivertinimo 

konsultantė 

6.9. AMS švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodinio būrelio (miesto) 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos moduliai: 

III modulis – „Psichologinės problemos ir jų 

sprendimo būdai įtraukiojo ugdymo 

sąlygomis“; 

 

IV modulis – “Į mokinį orientuotas ugdymas 

įtraukties kontekste” 

 

 

 

 

 

6 d. 

10.00–18.00 

val. 

 

20 d. 

10.00–18.00 

val. 

 

 

 

 

Nuotoliniu 

būdu (registracija 

www.semiplius.lt) 

 

AM PPT 

(Miklusėnų g. 36) 

Gerda Šlenfukaitė, 

Neringa Janušauskienė, 

AM PPT specialistės,  

Darius Moraza, AMS 

švietimo įstaigų 

specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio 

būrelio (miesto) 

pirmininkas 

6.10. Edukacinė išvyka „Darbuotojo refleksija – 

svarbi profesinio augimo dalis. Lyderystės 

pamokos“ 

9 d. 

8.00 val. 

Pakruojo dvaras 

(Parko g. 1, 

Pakruojo k., 

Pakruojo r.) 

Danutė Matulevičienė, 

AM PPT direktorė,  

Birutė Černevičienė, AM 

PPT  metodininkė 

6.11. Šeimų sporto šventė, skirta Alytaus Šaltinių 

progimnazijos ketvirtų klasių mokiniams ir 

jų šeimoms 

10 d.  

11.00 val. 

Alytaus Šaltinių 

progimnazija, Sporto 

salė 

Milda Kochanskienė, 

Alytaus Šaltinių 

progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Napaleonas 

Andrijauskas, fizinio 

ugdymo mokytojas 

ekspertas 

6.12. Edukacija Alytaus Putinų mikrorajono 

lopšelių-darželių mokytojams Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centro (toliau –

ARATC) Daiktų ir mainų atnaujinimo centre 

– Tiko Tiks 

12 d. 

13.30 val. 

 

ARATC Daiktų ir 

mainų atnaujinimo 

centras – Tiko Tiks 

(grupė sudaryta) 

Zita Reipienė, Alytaus 

lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ direktorė, 

Vaida Undzėnienė, 

ARATC Daiktų ir mainų 

atnaujinimo centro – 

Tiko Tiks 

 aplinkosauginio ugdymo 

specialistė 

6.13. AMS švietimo įstaigų karjeros specialistų 

metodinio būrelio narių susirinkimas 

„Karjeros specialistų darbo patirtys ir 

iššūkiai“ 

12 d 

15.00 val. 

AM PPT 

(Miklusėnų g. 36) 

Ramunė Aliukonienė 

6.14. Seminaras „Psichoemocinė įtampa švietimo 

įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“. 

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

(toliau – IUM) direktoriai ir ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių 

pirmininkai 

14 d. 

13.00 val. 

AMS tarybos 

posėdžių salė 

Laima Kairienė, 

Laimutė Jasiniauskienė, 

miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

6.15. Seminaras AMS BUM direktoriams, 

direktorių pavaduotojams ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjams „Smurto ir 

priekabiavimo prevencijos politika švietimo 

įstaigose“ 

14 d. 

13.00 val. 

AMS tarybos 

posėdžių salė 

Edita Jurčienė, 

Romas Turonis, 

teisininkas, darbo teisės 

specialistas, 

 Birutė Černevičienė, 

AM PPT metodininkė 

6.16. Seminaras AMS BUM fizinio ugdymo 

mokytojams „Projektinės veiklos 

integravimas pamokoje“ 

14 d. 

15.00 val. 

Alytaus Dzūkijos 

mokykla, 

Konferencijų salė 

(222 kab.) 

Erika Rusonienė, Alytaus 

Dzūkijos mokyklos 

fizinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, 

Dovilė Narkunienė, 

Alytaus Panemunės 

progimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja 

http://www.semiplius.lt/
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metodininkė 

Birutė Černevičienė, AM 

PPT metodininkė 

6.17. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos 

„Paauglystės kryžkelės“ mokymai Alytaus 

Dainavos progimnazijos ir Alytaus Dzūkijos 

mokyklos mokytojams, norintiems dirbti 

pagal šią programą 

14-16 d. 

12.00 val. 

Alytaus Dainavos 

progimnazija 

Edita Matulevičienė, 

Alytaus Dainavos 

progimnazijos direktorė, 

Vilija Sušinskienė, 

Alytaus Dzūkijos 

mokyklos direktorė, 

dr. Daiva Šukytė,  

Socialinio ir emocinio 

ugdymo instituto 

direktorė  

6.18. AMS švietimo  įstaigų psichologų metodinio 

būrelio narių pasitarimas „Gerosios patirties 

sklaida“ 

16 d. 

9.00 val. 

AM PPT 

(Miklusėnų g. 36) 

Vilija Šiugždinytė, AM 

PPT psichologė  

6.19. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 50-

mečio šventinis renginys. Dalyvauja 

kviestiniai svečiai 

16 d.  

16.00 val.   

Alytaus lopšelis-

darželis „Šaltinėlis“ 

Erika Poškevičienė, 

Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ direktorė 

6.20. Jubiliejinis Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-

darželio renginys „40-osios „Drevinuko“ 

Kalėdos“. Dalyvauja kviestiniai svečiai 

21 d. 

18.00 val. 

Alytaus miesto 

teatras, Didžioji 

salė 

Jurgita Kamandulienė, 

Alytaus „Drevinuko“ 

mokyklos-darželio 

direktorė 

6.21. Alytaus muzikos mokyklos (toliau – AMM) 

mokytojų Naujametinis koncertas 

„Senuosius metus palydint“ 

22 d. 

17.00 val. 

AMM,  

Koncertų salė 

(Sporto g. 12) 

Gabrielė Dambauskaitė, 

AMM direktorė, 

Undinė Pinkevičienė,  

AMM direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.22. AMM simfoninio orkestro „Svajonė“ 

Naujametis koncertas 

30 d. 

18.00 val. 

Alytaus  

kultūros centras 

(Pramonės g. 1 B) 

Daiva Martikonytė, 

AMM muzikos mokytoja 

metodininkė 

6.23. Kalėdinė popietė su Alytaus Dainavos 

progimnazijos mokytojais-senjorais „Laiko 

tiltas“  

27 d. 

12.00 val. 

Alytaus Dainavos 

progimnazija 

Alytaus Dainavos 

progimnazijos Mokyklos 

metodinė taryba 

6.24. Seminaras Alytaus Dainavos progimnazijos 

mokytojams „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo bei profesinio 

meistriškumo pamokos ir patirtys“ 

28 d. 

9.00 val. 

Alytaus Dainavos 

progimnazija 

Edita Matulevičienė, 

Alytaus Dainavos 

progimnazijos direktorė, 

Asta Blandė,  

vaikų ir paauglių 

psichologė 

 

IV. MOKINIAMS. 
 

7. OLIMPIADOS IR KITI RENGINIAI    

7.1. Šalies konkursas „KLASĖS MANKŠTA“ 2022 m. 

gruodis – 

2023 m. 

sausis 

Alytaus Dzūkijos 

mokykla, 

Alytaus Panemunės 

progimnazija 

Erika Rusonienė, 

AMS BUM 

fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė; 

Dovilė Narkunienė, 

Alytaus Panemunės 

progimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

7.2. Alytaus jaunimo centro (toliau –AJC) 

suaugusių dailės studijos ,,Fantastika“ narės 

Rimutės Karčiauskienės autorinė tapybos 

darbų paroda 

1–30 d.  Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazijos 

dailės galerija 

Vidmantas Jankauskas, 

AJC dailės mokytojas 

metodininkas 

7.3. Programos „Alytus – Lietuvos kultūros 

sostinė 2022“ platformos „Kylantys tiltai“ 

parodos „Alytus jaunuolio akimis“ 

uždarymas ir darbų aptarimas 

1 d. 

17.00 val. 

 

AJC, fojė Monika Večkienė, AJC 

dailės ir keramikos 

vyresnioji mokytoja 

7.4. Lietuvos mokyklų 2022-2023 m. m. 

žaidynės.  AMS BUM mažojo futbolo 5x5 

1d. 

15.00 val. 

Alytaus šv. 

Benedikto 

Vydangas Jezukevičius, 

Alytaus šv. Benedikto 
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berniukų varžybos gimnazija, 

Sporto salė 

gimnazijos fizinio 

ugdymo mokytojas 

metodininkas  

7.5. Virtualus tarptautinis pradinių klasių 

mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Tau, 

vaikuti, dovanoju...“, skirtas vaikų poeto 

Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

1-19 d. Alytaus Šaltinių 

progimnazija 

Vilija Pigagienė, Irena 

Raulinavičienė, Inga 

Šalnienė Alytaus Šaltinių 

progimnazijos pradinių 

klasių mokytojos 

metodininkės 

7.6. Adventinė vakaronė „Sodai, sodai, 

leliumoj“ 

5 d. 

16.45 val. 

AMM,  

Koncertų salė 

(Sporto g. 12) 

Jolanta Sabonienė,  

AMM muzikos mokytoja 

ekspertė 

7.7. AMS BUM 5-6 klasių mokiniams 

integruotas anglų kalbos rašinio, dailės, 

technologijų ir informacinių technologijų 

kūrybinių darbų konkursas „Ką man reiškia 

Kalėdos?“ (“What Does Christmas Mean to 

Me?”) 

5-28 d. 

 

Nuotoliniu būdu Neringa Babijonienė,  

Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja, 

Judita Kašėtienė,  

Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja   

 

7.8. Vertimo iš anglų k. į lietuvių k. (tekstai 

STEAM tematika) konkursas AMS 

gimnazijų  III gimnazijos klasių mokiniams  

6 d. 

14.00 val. 

Alytaus Jotvingių 

gimnazija  

Edita Baciuškienė,  

Galina Lepešova, 

Alytaus Jotvingių 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytojos metodininkės  

 

7.9. Seminaras „Spalvų taikymas mene“ AJC 

fotografijos ir dailės studijų mokiniams 

6 d.  

16.00 val. 

AJC, Konferencijų 

salė 

Andrius Grigaliūnas, 

Sandra Degutytė, AJC 

mokytojai 

7.10. Šventiniai mokytojų ir mokinių koncertai 

„Stebuklingi Kalėdų garsai Alytaus muzikos 

mokykloje“ 

6-30 d. AMM,  

Koncertų salė 

(Sporto g. 12) 

Undinė Pinkevičienė,  

AMM direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

7.11. Lietuvos mokyklų 2022-2023 m. m.  

žaidynės.  AMS BUM mokiniams svarsčių 

kilnojimo varžybos 

7d. 

15.00 val. 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija, 

Sporto salė 

Jonas Baltrušaitis, 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

gimnazijos 

fizinio ugdymo 

mokytojas ekspertas 

7.12. Kalėdinė AJC dailės ir keramikos studijos 

mokinių darbų paroda „Kalėdinis miestas“ 

7–30 d. Alytaus lopšelis-

darželis  „Putinėlis“ 

Monika Večkienė, AJC 

dailės ir keramikos 

vyresnioji mokytoja 

7.13. Lietuvos mokinių V etninės 

kultūros olimpiados pirmasis etapas 

8 d.  

11.00 val. 

Kauno taikomosios 

dailės mokyklos 

Alytaus filialas 

Veneta Baliukonienė, 

AMS BUM etninės 

kultūros mokytojų 

būrelio pirmininkė 

7.14. Alytaus apskrities komandinė matematikos 

olimpiada mokytojo Kazio Klimavičiaus 

taurei laimėti (pavadinimą patikrinti) 

9 d.  

9.00 val. 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija  

 

Rasa Kuckailienė, 

Asta Grimalauskienė, 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė  

7.15. AJC Asmenybės ugdymo studijos mokinių 

darbų paroda „Kalėdinė pasaka“ 

9–31 d.  AJC (Vingio g. 15 

A) 

Sandra Kazlauskaitė, 

AJC asmenybės ugdymo 

mokytoja 

7.16. Kalėdų išvakarės. Stačiatikių ir katalikų 

tradicijos. Jų skirtumai ir panašumai. AMS 

BUM mokiniams (registracija mob. tel. 

8 652 50 271) 

  

20 d. 

13.00 val. 

Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrinio 

ugdymo centras, 

fojė (įėjimas nuo   

Jurgio Kunčino 

viešosios 

bibliotekos 

Nadiežda Krakovskaja, 

Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrino ugdymo 

centro koordinatorė, 

Eugenijus Rakauskas, 

Rusų kultūros draugijos 

„Malachit” narys 
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Vidzgirio filialo) 

7.17. Prie stebuklingos Kalėdinės eglutės drauge 

su Kalėdų Seniu (registracija mob. tel. 8 652 

50 271)  

15 d.  

13.00 val.  
Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrinio 

ugdymo centras, 

fojė ( įėjimas nuo 

Jurgio Kunčino 

viešosios 

bibliotekos 

Vidzgirio filialo) 

Nadiežda Krakovskaja, 

Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrino ugdymo 

centro koordinatorė, 

 Joana Pekarskienė, 

Raimundas Pekarskas, 

Michailas Šimčikas, 

Eugenijus Rakauskas, 

Janina Aleknavičienė, 

Rusų kultūros draugijos 

„Malachit” nariai 

7.18. Kantri ir linijinių šokių čempionatas 

„Alytaus taurė 2022“ 

10 d. 

8.00–20.00 

val. 

AJC, Didžioji salė Rūta Mekišaitė, AJC 

šokių vyresnioji 

mokytoja 

7.19 Skirtingų laikotarpių naujametinių atvirukų 

paroda 

Nuo 2022 m. 

gruodžio 5 

d. iki 2023 

m. sausio 6 

d. 

Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrinio 

ugdymo centras, 

fojė (įėjimas nuo 

Jurgio Kunčino 

viešosios 

bibliotekos, 

Vidzgirio filialo) 

Nadiežda Krakovskaja, 

Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos 

Daugiakultūrinio 

ugdymo centro 

koordinatorė 

7.20. Paroda-konkursas „Mano kalėdinis 

žaisliukas“  

Nuo 2022 m. 

gruodžio 12 

d. iki 2023 

m. sausio 6 

d. 

 

Alytaus „Sakalėlio“ 

pradinė mokykla 

Jurgita Dabravolskienė, 

Gražina Gurnevidienė, 

Alytaus „Sakalėlio“ 

pradinės mokyklos 

vyresniosios pradinių 

klasių mokytojos, 

Jolanta Janavidaitė, 

Alytaus „Sakalėlio“ 

pradinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja  

metodininkė 

7.21. Lietuvos mokyklų 2022-2023 m. m.  

žaidynės. AMS BUM mergaičių  krepšinio 

3x3  varžybos 

13 d. 

15.00 val. 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija, 

Sporto salė 

Rimas Berulis, 

Alytaus Likiškėlių 

fizinio ugdymo 

mokytojas metodininkas 

7.22. AMS gimnazijų I-II gimnazijos klasių 

mokinių  renginys „Mokyklos – Europos 

Parlamento ambasadorės (toliau MEPA) 

komandų debatai“, skirti Žmogaus teisių 

dienai paminėti 

12-13 d. 

14.00 val. 

EUROPE DIRECT 

Alytus 

Virginija Svinkūnienė, 

AMS BUM istorijos 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, AMS 

gimnazijų MEPA 

komandų koordinatoriai 

7.23. AJC vokalinės studijos „Boružėlė“ kalėdinis 

koncertas „Sušilkime prie kalėdinės eglutės“ 

14 d. 

17.30 val. 

AJC didžioji salė Raimonda Remeikienė, 

Renata Vaikšnorienė, 

AJC mokytojos 

7.24. AJC vokalinės studijos šventinis koncertas 

„Švenčių belaukiant“ 

16 d. 

16.00 val. 

AJC, Konferencijų 

salė 

Jūratė Mokrecovaitė, 

AJC vokalo mokytoja 

7.25. Sakralinės muzikos festivalis 16 d.  

17.00 val.  

Alytaus kraštotyros 

muziejaus 

Audiovizualiųjų 

menų centras 

(Kauno g. 9, 

Alytus) 

Rita Frendzelienė, AMM 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

7.26. Sakralinės muzikos festivalis 19 d.  

19.00 val. 

Alytaus  

Šv. Kazimiero 

bažnyčia 

(Varėnos g. 24, 

Alytus) 

Rita Frendzelienė, AMM 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

7.27. AJC Asmenybės ugdymo studijos mokinių 

karnavalas  

20 d.  

17.30 val. 

AJC, konferencijų 

salė 

Sandra Kazlauskaitė, 

AJC asmenybės ugdymo 

mokytoja 
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7.28. Sakralinės muzikos festivalis 20 d.  

15.00 val. 

AMM,  

Koncertų salė 

(Sporto g. 12) 

Rita Frendzelienė, AMM 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

7.29. AJC vokalinės studijos „Šypsena“ ir draugų 

kalėdinis koncertas „Šventinis laukimas“ 

21 d. 

18.00 val. 

AJC, Didžioji salė 

 

Dalia Kazlauskienė, AJC 

vokalo mokytoja 

metodininkė 

7.30. Virtualus AJC fortepijono klasės mokinių 

sveikinimas-koncertas 

21 d. Nuotoliniu būdu, 

skelbiama AJC 

Facebook paskyroje 

Lina Kaminskienė, AJC 

fortepijono vyresnioji 

mokytoja  

7.31. AJC Asmenybės ugdymo studijos mokinių 

tėvelių kūrybos darbų paroda 

22-31 d. AJC (Vingio g. 15 

A, Alytus) 

Sandra Kazlauskaitė, 

AJC asmenybės ugdymo 

mokytoja 

 

V. ATASKAITOS, INFORMACIJOS. 

 
8. Pateikti AMS lopšelių-darželių ir mokyklų-

darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes 2022 m. lapkričio mėn. 

lankiusių vaikų, kurių gyvenamoji vieta 

deklaruota Alytaus rajono savivaldybėje ir 

kurie šias švietimo įstaigas pradėjo lankyti 

nuo 2020-09-01 ir vėliau, skaičių 

Iki 2 d. 

įskaitytinai 

El. paštu 

jurgita.burova@alyt

us.lt 

Jurgita Burova 

9. Pagal parengtus AMS švietimo 2023 metų 

veiklos tikslus ir uždavinius, pateikti 

nurodytoje lentelėje veiklos priemones ir 

rodiklius (pildyti elektroninėje erdvėje 

„Google“ diske lentelė) 

Iki 8 d. 

įskaitytinai 

„Google“ diske 

lentelė 

Rasa Kuckailienė, 

direktorių pavaduotojai 

ugdymui, atsakingi už 

švietimo veiklos 

planavimą 

10. AMS gimnazijos ir Alytaus profesinio 

rengimo centras Švietimo ir sporto skyriui 

pateikia kartu su lydraščiu (iš anksto 

suderinę laiką): 

Iki gruodžio 

6 d. 

įskaitytinai 

Rotušės a. 4, 410 

kab. 

Rasa Kuckailienė 

10.1. mokyklos duomenų perdavimo sistemoje 

KELTAS išspausdintus, kandidatų 

pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu 

patvirtintus mokinių brandos darbo, menų ir 

technologijų mokyklinių brandos egzaminų 

pasirinkimų sąrašus; 

10.2. mokyklos duomenų perdavimo sistemoje 

KELTAS išspausdintus, kandidatų 

pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu 

patvirtintus kandidatų brandos egzaminų 

pasirinkimų sąrašus;  

10.3. mokyklos sudarytus kandidatų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 

reikalingi brandos egzamino užduoties 

formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymai, ir turinčių sveikatos sutrikimų, 

kuriems sudaromos atitinkamos vykdymo 

sąlygos, sąrašus, patvirtintus vadovo parašu, 

nuskenuoja ir pateikia nuskenuotą sąrašo 

kopiją kartu su pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės 

komisijos ar pedagoginės psichologinės 

tarnybos išduotų pažymų nuskenuotomis 

kopijomis 

11. AMS gimnazijos ir Alytaus profesinio 

rengimo centras parengia raštus dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

kandidatų, kuriems reikalingi brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir 

vertinimo instrukcijų pritaikymai, ir 

sveikatos sutrikimų turinčių kandidatų, 

kuriems reikalingos atitinkamos egzamino 

vykdymo sąlygos, juos įveda į duomenų 

Iki gruodžio 

6 d. 

įskaitytinai 

Rotušės a. 4, 410 

kab. 

Rasa Kuckailienė 



 9 

perdavimo sistemą KELTAS. Pateikia 

nuskenuotų raštų kopijas kartu su kandidatų 

pateiktų pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės 

komisijos ar pedagoginės psichologinės 

tarnybos  išduotų pažymų nuskenuotomis 

kopijomis 

12. Pateikti Pailgintos dienos grupių paslaugų 

teikimo AMS BUM tvarkos aprašo priede 

nustatytos formos AMS biudžeto lėšų, skirtų 

pailgintos dienos grupėms finansuoti, 

lapkričio mėn. panaudojimo ataskaitą 

Iki 9 d. 

įskaitytinai 

El. paštu 

jurgita.burova@alyt

us.lt 

Jurgita Burova 

13. Pateikti informaciją apie AMS švietimo 

įstaigų darbuotojų tarifikacijų sąrašų 

pakeitimus (naujos tarifikacijos pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 

nuo 2023 m. sausio 1 d. galiosiančius 

pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientus) Excel ir pdf formatu 

Iki 15 d. 

įskaitytinai 

El. paštu 

aldona.pikiene@aly

tus.lt 

 

Aldona Pikienė, 

AMS švietimo įstaigų 

direktoriai 

14. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo 

išlaidas 2022 m. lapkričio mėn. 

Iki 9 d. 

įskaitytinai 

El. paštu 

edita.jurciene@alyt

us.lt  skenuotą 

informaciją 

Edita Jurčienė, AMS 

BUM ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (išskyrus 

lopšelius-darželius) 

direktoriai 

15. Pateikti informaciją apie AMS švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą 

(kiekvieno pastato atskirai) ir elektros 

energijos sunaudojimą 2022 m. lapkričio 

mėn.  

Iki 15 d. 

įskaitytinai  

„Google“ diske 

lentelė 

Alvydas Aleksonis 

16. Alytaus dailės mokyklai (toliau – ADM), 

AMM, AJC ir Alytaus sporto ir rekreacijos 

centrui (toliau –ASRC):  

suformuoti, patikrinti ir patvirtinti ŠVIS’e 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

vaikų švietimą papildančio ugdymo 2022–

2023 mokslo metų duomenų sąrašus 4-

mokykla (pedagogai) ir 4-mokykla 

(mokiniai), užpildyti kitus 4-mokykla 

statistinius duomenis, išsaugoti ir patvirtinti 

juos ŠVIS‘e 

Iki 16 d. 

įskaitytinai 

Rotušės a. 4, 426 

kab. 

Jurgita Burova 

17. AMS BUM, gavusioms informaciją apie 

savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir 

nesimokančius vaikus, patekusius į 

Nesimokančių vaikų duomenų bazės vaikų 

sąrašus, pagal joms priskirtas teritorijas 

nustatyti šių vaikų nesimokymo priežastis ir 

apie tai raštu informuoti Švietimo ir sporto 

skyrių (el. paštu jurgita.burova@alytus.lt) 

Iki 16 d. 

įskaitytinai 

El. paštu 

jurgita.burova@alyt

us.lt 

Jurgita Burova 

18. ADM, AMM, AJC ir ASRC:  

suformuoti, patikrinti ir patvirtinti ŠVIS’e 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

vaikų švietimą papildančio ugdymo 2022–

2023 mokslo metų duomenų sąrašus 4-

mokykla (pedagogai) ir 4-mokykla 

(mokiniai), užpildyti kitus 4-mokykla 

statistinius duomenis, išsaugoti ir patvirtinti 

juos ŠVIS‘e 

Iki 16 d. 

įskaitytinai 

Rotušės a. 4, 426 

kab. 

Jurgita Burova 

 
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo 

pavaduotojo funkcijas 

  

 

Rasa Kuckailienė 
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