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ŠVIETIMO SKYRIAUS 2019 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį 
administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti pokyčius, prižiūrėti kitų savivaldybės 
įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą. 

Prioritetinė kryptis – kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas-kelias į sėkmę. 
Tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kokybišką švietimo įstaigų veiklą, sudarant galimybes kiekvienam besimokančiajam pasiekti kuo 

geresnių rezultatų. 
Uždaviniai: 
1. Skatinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, matuojant mokinio pažangą ir gerinant mokymosi 

pasiekimus. 
2. Inicijuoti vadybinės bei pedagoginės patirties sklaidą. 
3. Teikti pagalbą švietimo įstaigų bendruomenėms konsultuojant, analizuojant ir vertinant įvairias veiklos sritis. 

 
Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi, 
vykdytojai 

Rezultatų 
aptarimas 

Pastabos 

1. Organizacinė veikla 
1.1.  Sprendimų, potvarkių, įsakymų projektų rengimas Pagal poreikį Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 
  

1.2. Konkursų švietimo įstaigų direktoriaus pareigoms 
organizavimas 

Pagal poreikį N. Petkevičienė   

1.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių 
koordinavimas ir organizavimas 

Pagal renginių 
planą 

Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

 Veiklos plano  
1 priedas 

1.4. Švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui 
pasitarimų organizavimas: 
- „Biudžeto formavimo aktualijos. Pamokos kokybės 
tyrimo „Ugdymas ir ugdymasis“ aptarimas“.  
-  „Kintų pagrindinės mokyklos mokytojų kolegialus 
bendradarbiavimas“ – patirties sklaida.  

Kas mėnesį 
 

Sausio mėn. 
 

Vasario mėn. 
  

R. Žemailienė   
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- „Robotikos laboratorijos galimybių panaudojimas 
ugdymui“. Šilutės pirmosios gimnazijos patirties 
sklaida. 
- „Atradimais ir partneryste pagrįstas mokinių ugdymas 
(-is) Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje“ – patirties sklaida.  
- „Į pasiekimų gerinimą orientuotas ugdymas(-is)“. 
Usėnų pagrindinės mokyklos patirties sklaida. 
- „Visos dienos mokyklos veiklos – visapusiškam vaikų 
ugdymui“. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 
patirties sklaida. 
- „Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio įtaka 
pamokos kokybei“. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės 
mokyklos patirties sklaida. 

Kovo mėn. 
 
 

Balandžio mėn. 
 

Gegužės mėn. 
 
 

Spalio mėn. 
 
 

Lapkričio mėn. 

1.5. Vaikų vasaros poilsio programų konkurso 
organizavimas  

Kovo-gegužės 
mėn. 

V. Kubaitienė   

1.6. Meninės raiškos projektų konkurso organizavimas Kovo mėn. V. Kubaitienė   
1.7. Centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimas 
Gegužės, 

rugpjūčio mėn. 
V. Nemanienė   

1.8. Rajono mokinių tarybos veiklos koordinavimas Pagal mėnesio 
planus 

V. Kubaitienė Mokinių tarybos 
pasitarimuose 

Veiklos plano  
2 priedas 

1.9. Duomenų ir ataskaitų teikimas informacinėse sistemose  Pagal poreikį Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

  

1.10. Švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų pirmininkų 
pasitarimas dėl naujų teisės aktų ir prevencinių 
programų įgyvendinimo  

I ketvirtį V. Kubaitienė   

2. Dokumentų analizė 
2.1. Mokyklų ugdymo planų analizė ir derinimas Birželio, rugpjūčio 

mėn. 
Skyrius vedėjas, 
skyriaus ir poskyrio 
specialistai  

Individualiai  

2.2. Strateginių planų vertinimas Rugsėjo mėn. R. Jankauskas  
 

Individualiai  

2.3. Tarifikacijų ir etatų sąrašų vertinimas Sausio, rugsėjo 
mėn. 

Skyrius vedėjas Individualiai  

2.4. Mokymo lėšų panaudojimo vertinimas Sausio, spalio-
lapkričio mėn. 

Skyrius vedėjas Individualiai su 
įstaigų vadovais 
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2.5. Mokinių pavėžėjimo grafikų derinimas Rugsėjo mėn. R. Jankauskas 
 

Individualiai  

3. Šalies, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų koordinavimas ir įgyvendinimas 
3.1. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ 
Visus metus G. Milukienė   

3.2. Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“   Visus metus V. Kubaitienė 
R. Jankauskas 

Mokyklų vaiko 
gerovės komisijos 
pirmininkų 
pasitarime 

Bendradarbiaujant 
su Specialiosios 
pedagogikos ir 
psichologijos 
centru 

3.3. Švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ Visus metus R. Žemailienė   
3.4. Projektas „Mokyklų atnaujinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ 
Visus metus G. Milukienė   

4. Švietimo įstaigų veiklos priežiūra (vizitai, teminės patikros) ir konsultavimas 
4.1. Ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo 

laiko nustatymas 
I pusmetis 

 
N. Petkevičienė, 
V. Nemanienė 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai, parengta 
pažyma 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.2. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenų 
panaudojimas mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti  

Per metus  R. Žemailienė, 
poskyrio specialistai  

Individuliai, 
mokyklų 
bendruomenėse, 
švietimo įstaigų 
vadovų, rajono 
metodinių būrelių 
pasitarimuose 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.3. Nelankančių mokinių sugrąžinimas į mokyklas Visus metus V. Kubaitienė Švietimo įstaigų 
vadovų pasitarime 

Tęsiama patikra 

4.4. Švietimo pagalbos organizavimas ikimokyklinio 
amžiaus vaikams 

Per metus V. Nemanienė Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.5. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimas 
bendrojo ugdymo mokyklose 

Per metus V. Nemanienė Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.6. Projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ 
įgyvendinimas rajono švietimo įstaigose 

I pusmetis V. Jurienė  Pagal mėnesio 
veiklos planus 
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4.7. Mokyklų veiklos tobulinimo planų (po NMVA išorės 
vertinimo) įgyvendinimas, pokyčio analizė.  

Per metus G. Milukienė  Vizitai į mokyklas, 
aptarimai mokyklų 
bendruomenėje, 
patirties 
pristatymai vadovų 
pasitarimuose 

Pagal  mėnesio 
veiklos planus 

4.8. Mokyklų veiklos kokybės rodiklio „Mokyklos pažanga“ 
iliustracijų aptarimas, įsivertinimo išvadų ir 
rekomendacijų analizė 

Birželio mėn. 
 Lapkričio mėn.  

G. Milukienė 
 

Įsivertinimo 
koordinatorių 
pasitarime, 
direktorių 
pasitarime  

 

4.9. Mokyklos veiklos pokyčių stebėjimas ir vertinimas – 
dalyvavimas susirinkimuose, posėdžiuose, renginiuose 

Per metus Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.10. Kolegialaus grįžtamojo ryšio įtaka mokymo(si) 
pasiekimams 

 Gegužės mėn.  
 Spalio mėn.   

G. Milukienė, 
R. Žemailienė 

Diskusijose 
mokyklose  

Individualios 
konsultacijos,  
mokyklų patirties 
sklaida  

4.11. Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, įgyvendinant 
Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo 
mokykloms tvarkos aprašą Usėnų, Juknaičių, Katyčių, 
Kintų, Saugų Jurgio Mikšo, Vilkyčių, Šilutės Martyno 
Jankaus  pagrindinėse mokyklose ir Žemaičių 
Naumiesčio gimnazijoje 

Per metus Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Diskusijose 
mokyklų 
bendruomenėse. 
Projekte 
dalyvaujančių 
mokyklų vadovų 
pasitarimuose.  

Konsultacijos dėl  
tobulinimo plano 
rengimo 

4.12. Asmens duomenų saugos taisyklių mokyklose 
įgyvendinimas 

I pusmetis V. Jurienė Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai 

Tęsiama patikra 

4.12. Vaikų vasaros poilsio stovyklų veiklos organizavimas Birželio-rugsėjo 
mėn.  

V. Kubaitienė Įrašai įstaigos 
tikrinimo žurnale,  
Švietimo įstaigų 
vadovų pasitarime 

 

4.13. Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas Per metus 
 

Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale. 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 
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Su mokyklų ir 
maitinimą 
organizuojančių 
įmonių vadovais 

4.14. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Per metus G. Milukienė, 
V. Jurienė 

Individualiai  Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.15. Prevencijos programų įgyvendinimas švietimo įstaigose Per metus V. Kubaitienė Mokyklų vaiko 
gerovės komisijos 
pirmininkų 
pasitarime 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.16. Mokinių abėcėlinio ir mokymosi sutarčių žurnalų 
apskaitos formavimas mokinių registre   

Per metus  V. Jurienė Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale. 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.17. Metodinės veiklos įtaka mokinio pasiekimams gerinti II pusmetis Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai, parengta 
pažyma 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

4.18. Gabių vaikų ugdymo organizavimas mokykloje I pusmetis Skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale, 
pokalbiai, parengta 
pažyma 

Pagal mėnesio 
veiklos planus 

5. Tiriamoji veikla, apklausos 
5.1. 8, 9, 10 klasių mokinių tyrimas „Mokymosi 

kompetencijos poveikis lietuvių kalbos ir matematikos 
pamokose“  

Balandžio-gegužės 
mėn.  

R. Žemailienė, 
G. Milukienė 

Švietimo įstaigų 
vadovų pasitarime 

 

5.2. Švietimo įstaigų apklausa apie socialinės rizikos 
veiksnius, socialinio emocinio ugdymo, prevencijos bei 
kitų programų įgyvendinimą švietimo įstaigose  

Rugsėjo-spalio 
mėn. 

V. Kubaitienė Mokyklų vaiko 
gerovės komisijos 
pirmininkų 
pasitarime 

 

5.3. Mokomųjų kompiuterinių priemonių panaudojimas 
ugdymo procese 

II pusmetis G. Milukienė Švietimo įstaigų 
vadovų pasitarime 

 

6.  Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas     
6.1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų organizavimas ir 

vykdymas 
Vasario-balandžio 

mėn. 
R. Žemailienė, 
skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale 

Pagal atskirą 
grafiką 

6.2. Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų Kovo-gegužės R. Žemailienė, Įrašai įstaigos Pagal atskirą 
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organizavimas, vykdymas ir vertinimas mėn. skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

tikrinimų žurnale grafiką 

6.3. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo organizavimas ir vykdymas 

Pagal NEC grafiką R. Žemailienė, 
skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Įrašai įstaigos 
tikrinimų žurnale 

Pagal atskirą 
grafiką 

6.4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 
organizavimas, vykdymas ir vertinimas 

Balandžio-gegužės 
mėn. 

R. Žemailienė,  
skyriaus ir poskyrio 
specialistai 

Švietimo įstaigų 
vadovų 
pasitarimuose 

Pagal atskirą 
grafiką 

 
 

__ 
________________________________________ 



                                                                                                                                Veiklos plano  
                                                                                                                          1 priedas 

 

RAJONINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2019 METAMS 

 
 Tikslas – atskleisti gabių ir talentingų mokinių gebėjimus ir juos ugdyti. 
 Uždaviniai: 
 1. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias. 
 2. Organizuoti mokinių atranką į regiono (zonos), šalies olimpiadų ir konkursų etapus. 
 3. Ugdyti kūrybišką, pilietišką, aktyvią asmenybę, plėtojant socialines vaikų, mokinių, 
jaunimo kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą, laisvalaikio užimtumą. 
 
Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Renginiai mokiniams   
1.1. Mokinių meno, mokslo ir sporto pasiekimų šventė 2019-06 V. Kubaitienė, 

R. Jankauskas  
1.2. Jaunųjų filologų konkursas Iki 2019-01-18 R. Žemailienė 
1.3. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas Iki 2019-01-17 R. Žemailienė 
1.4. Meninio skaitymo konkursas  

I etapas (mokyklose) 
II etapas (rajone) 

 
2019-01 

2019-01-30 

R. Žemailienė 

1.5. Pradinių klasių mokinių popietė „Kūrybos paukštės 
paliesti“ 

2019-02-28 V. Nemanienė 

1.6. Teisinių žinių konkursas „Temidė“ 2019-03 V. Kubaitienė 
1.7. Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrėjų 

konkursas „Tramtatulis“ 
2019-03 V. Kubaitienė 

1.8. Pradinių ir 5-12 klasių mokinių komandinės šaškių 
varžybos 

2019-03 R. Jankauskas 

1.9. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“ 1-
12 klasių mokiniams  

2019-03-21 
 

V. Jurienė 

1.10. Liaudies vaikų kūrybos konkursas „Sidabro 
vainikėlis“ 

Iki 2019-03-15 G. Milukienė 

1.11. Pradinių klasių mokinių varžybos ,,Šviesoforas“ 2019-04 V. Nemanienė 
1.12. Pradinių klasių mokinių raštingumo konkursas  

„Mažasis diktantas“ 
2019 m. 

balandžio 1-5 d. 
V. Nemanienė 

1.13.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų sportinė pramoga „Aš 
tėtis ir mama – sportiška šeima“  

2019-05-15 V. Nemanienė 

1.14. Ikimokyklinio amžiaus vaikų folkloro festivalis „Virš 
marių saulelė – o širdy giesmelė“ 

2019-05-23 V. Nemanienė 

1.15. Gamtos mokslų ir matematikos žinių konkursas 
„Praktinių žinių labirintas“ 

2019 m. I ketv. V. Jurienė 

1.16 Rajoninė matematikos viktorina  
,,Mąstyk. Skaičiuok. Spėk“ 5-8 klasių mokiniams 

2019 m. I ketv. V. Jurienė 

1.17. Konkursas „Mano gaublys“ 6-12 klasių mokiniams 2019-02-26 R Jankauskas 
1.18. Anglų kalbos protų mūšis pradinių klasių mokiniams, 

skirta Europos kalbų dienai paminėti 
2019-09-26 V. Nemanienė 

1.21. Pradinių klasių mokinių sporto šventė „Linksmiau! 
Greičiau! Gudriau!“ 

2019-11-21 V. Nemanienė 

1.22. Rytmetys ikimokyklinio amžiaus vaikams „Mes –  
kuriame“ 

2019-11-21 V. Nemanienė 



1.23. Anglų kalbos konkursas 9-10 kl. mokiniams (II 
etapas)  

2019-03-05  N. Petkevičienė 

2. Parodos    
2.1. Mokinių technologijų olimpiados kūrybinių darbų 

paroda 
2019-05 G. Milukienė 

2.2. Mokinių dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda 2019-05 G. Milukienė 
3. Olimpiados   

3.1. Dailės 
    I etapas (mokyklose) 
    II etapas (rajone) 

 
2019-02 
2019-03 

G. Milukienė 

3.2. Muzikos 6-12 klasių mokiniams 
    I etapas (mokyklose) 
    II etapas (rajone) 

 
2019-01 
2019-02 

V. Kubaitienė 

3.2. Informatikos III etapo I dalies  olimpiada 
(programavimas) 9-12 klasių mokiniams 

 
2019-02-05 

 
V. Jurienė 

3.3. Matematikos 
    9-12 klasių mokiniams 
    5-8 klasių mokiniams 
    3-4 klasių mokiniams 

 
2019-01-16 

2019 m. II k. 
2019 m. kovo  

25-29 

 
V. Jurienė 
 
V. Nemanienė 

3.4. Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada vyresniųjų 
klasių mokiniams 

2019-02-27 R. Jankauskas 

3.5. Biologijos 9-12 klasių mokiniams 2019-01-18 V. Jurienė 
3.6. Fizikos 9-12 klasių mokiniams 2019-02-01 V. Jurienė 
3.7. Chemijos 9-12 klasių mokiniams  

8 klasės mokiniams 
2019-01-11 

2019 m. II ketv. 
V. Jurienė 

3.8. Geografijos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 2019-03-12 R. Jankauskas  
3.9. Technologijų olimpiada 

     I etapas (mokyklose) 
     II etapas  (rajone) 

 
2019-01 

 2019-02-15 

G. Milukienė 

3.10. 
 

Anglų kalbos olimpiada (II etapas) 11 klasių 
mokiniams 

2019-01-08 N. Petkevičienė 
 

3.11. Pradinių klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 2019-04-18 V. Nemanienė 
3.12. Lietuvių kalbos ir literatūros 9-12 klasių 

mokiniams 
     I etapas (mokyklose) 
     II etapas (rajone) 

 
 

Iki 2019-01-18 
2019-01-24 

 
R. Žemailienė 

3.13. Rusų kalbos olimpiada (II etapas) 10-11 klasių 
mokiniams   

2019-02-12 N. Petkevičienė 

3.14. Vokiečių kalbos olimpiada (II etapas) 11 klasių ir 
konkursas 8 klasių mokiniams  

2019-01-31 N. Petkevičienė 

3.15. Istorijos 
     I etapas (mokyklose) 
     II etapas 

 
2019-01 

2019-02-26 

 
V. Kubaitienė 

3.16.  Etnokultūros II etapas (regioninis)    2019-01-30 G. Milukienė  
4. Projektų konkursai   

4.1. Meninės raiškos projektų konkursas 2019-03 V. Kubaitienė 
4.2. Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 

projektų 2019 m. konkursas 
2019-01 R. Čiutienė 

4.3. Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo 
centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto 

2019-02 R. Čiutienė 



organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo 
konkursas 

4.4. „Lietuvininkų vilties“ premijos konkursas 2019-02 R. Čiutienė 
4.5. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir 

sportą projektų finansavimo 2019 metais konkurso 
organizavimas 

2019-09 R. Čiutienė 

4.6. Šilutės rajono savivaldybės studijų rėmimo programa 2019 m. R. Čiutienė 
4.7. Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo savanoriškos 

tarnybos finansavimo konkursas 
2019-02 R. Čiutienė 

4.8. Vaikų ir paauglių vasaros poilsio organizavimo 
projektų konkursas 

2019 m.  
II ketv. 

V. Kubaitienė 

5. Kiti renginiai   
5.1. Geriausių sportininkų pagerbimo renginys 2019-12 R. Čiutienė  
5.2. Jaunimo diena 2019-11 R. Čiutienė 
5.3.  Rajono mokinių tarybos dalyvavimas  Lietuvos 

moksleivių sąjungos (pavasario, rudens, žiemos) 
forumuose 

2019 m. V. Kubaitienė 

5.4. Mokytojo dienos šventė 2019-10 Švietimo skyrius 
 

____________________________ 
 



                                                                                                                                                                                                                                   Veiklos plano  
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ŠILUTĖS RAJONO MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

 

Tikslas - sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybę mokinių bendruomenei išreikšti savo poziciją įvairiais klausimais per mokinių savivaldos instituciją. 

Uždaviniai: 
1. Vienyti rajono mokinių savivaldas. 
2. Atstovauti mokinių interesus, teikti pagalbą mokiniams švietimo, kultūros, laisvalaikio praleidimo klausimais. 
3. Įgyvendinti sveikos gyvensenos, prevencinės veiklos projektus, organizuoti akcijas, įvairius renginius. 
4. Skleisti informaciją, žinias ir patirtį apie mokinių tarybos veiklą, organizuojamus renginius. 
 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingi Vieta Pastabos 

1.  Sausio 13-osios minėjimas 2019-01-13 Renginių organizavimo 
komitetas 

Šilutės kultūros ir 
pramogų centras 

Prisidedama prie Šilutės 
kultūros ir pramogų centro 
veiklos 

2.  Dalyvavimas Lietuvos moksleivių 
sąjungos žiemos forume 

2019-01 Tarybos pirmininkė Rimantė 
Macijauskaitė 

Šiauliai  

3.  Mokymai apie finansinį raštingumą 2019-01 Tarybos pirmininkė Rimantė 
Macijauskaitė 

Šilutės Fridricho 
Bajoraičio viešoji 
biblioteka 

 

4.  Neeilinis mokinių savivaldų forumas, 
rinkimai į rajono mokinių pirmininkus 

2019-03-12 Tarybos pirmininkė Rimantė 
Macijauskaitė 

Šilutės kultūros ir 
pramogų centras 

 

5.  Mokymai mokyklose apie mokinių 
savivaldas 

2019 m. Mokymų vadovai Rajono mokyklos Bus pravesti mokymai 
rajono mokyklose 

6.  Kovo 11 d. minėjimas 2019-03-11 Renginių organizavimo 
komitetas 

Šilutės kultūros ir 
pramogų centras 

Prisidedama prie Šilutės 
kultūros ir pramogų centro 
veiklos 

7.  Mokymai apie verslumą 2019-03 Valdyba Šilutė    
8.  Dalyvavimas Lietuvos moksleivių 

sąjungos pavasario forume 
2019-04 Valdyba Kaunas  
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9.  Rajono mokinių savivaldų forumas 2019-04 Valdyba Šilutė  
10. Mokymai apie karjerą 2019-06 Valdyba Šilutė  
11. Rugsėjo 1-osios sveikinimas 2019-09-01 Marketingo komitetas Facebook platforma  
12. Savanorių priėmimas 2019-10 Komunikacijos komitetas Šilutės kultūros ir 

pramogų centras 
 

13. Lektoriaus paskaita 2019-10-17 Renginių organizavimo 
komitetas 

Šilutės Fridricho 
Bajoraičio viešoji 
biblioteka 

 

14. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių 
sąjungos rudens forume 

2019-10 Valdyba Vilnius  

15. Video sveikinimas šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga 

2019-12-24 Marketingo komitetas „Facebook“ ir 
„Instagram“ 
platformos 

Sveikinimai nuo LMS  
Šilutės rajono mokinių 
tarybos 

16. Vadovų klubai Visus metus Jaunimo politikos komitetas Šilutės kultūros ir 
pramogų centras 

 

 

__________________________________________ 


