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I. ŠVIETIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 

Eil.

Nr. 
Data, vieta Veiklos pavadinimas Vykdytojas Atsakingas 

1.  
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

projektų rengimas: 
  

1.1.  
Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo  
R. Šileikienė R. Šileikienė 

1.2.  

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės privalomo 

ikimokyklinio ugdymo skyrimo ir įgyvendinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

A. Dagienė A. Dagienė 

2. 23 - 31 d. 
Švietimo įstaigų pasirengimas 2021–2022 mokslo 

metams 
dr. G. Vilys dr. G. Vilys 

 26 d. 
LR. Švietimo, mokslo ir sporto ministro vizitas 

Pasvalio rajono mokyklose 

Skyriaus 

specialistai 
dr. G. Vilys 

3. 27* d. 
Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas „2021–2022 

mokslo metus pasitinkant“ 

Skyriaus 

specialistai 
dr. G. Vilys 

4. 

30 d. 10 val. 

Muzikos 

mokykloje 

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų ir 

vadovų pasitarimas R. Šileikienė R. Šileikienė 

5. iki 31 d. Registrų duomenų atnaujinimas V. Bajoriūnaitė V. Bajoriūnaitė 

6. nuolat 

Konsultacijos dėl vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių vykdymo ir koordinuotai 

teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų 

A. Dagienė A. Dagienė 

7. pagal poreikį 
Pasvalio rajono savivaldybės vaiko gerovės 

komisijos posėdis 
A. Dagienė A. Dagienė 

* vieta/renginio forma (kontaktinė ar nuotolinė) gali keistis 

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMAS 

Eil. 

Nr. 
Iki kada Pavadinimas Vykdytojas Kam 

1. 
pirmą 

mėnesio 

pirmadienį 

Informaciją apie laisvas vietas įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinio ugdymo 

programas 

Švietimo įstaigų 

vadovai 
r.sileikiene@pasvalys.lt 

2. iki 16 d. 
Informaciją apie švietimo įstaigų 

pasirengimą 2021–2022 mokslo metams 

Švietimo įstaigų 

vadovai 
svietimas@pasvalys.lt 

3. iki 20 d. 

Mokinių sąrašus dėl nemokamo maitinimo 

(kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir/ar 

pradinio ugdymo programas pirmoje ir 

antroje klasėse) 

Švietimo įstaigų 

vadovai 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriui per 

DVS Kontora 

4. iki 24 d. Mokslo metų pradžios šventės data ir laikas 
Švietimo įstaigų 

vadovai 
svietimas@pasvalys.lt 

5. iki 30 d. 

Informaciją apie vaikų lankomumą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse (liepos mėn.) 

Švietimo įstaigų 

vadovai 
r.sileikiene@pasvalys.lt 

6. iki 31 d. 
Pasiūlymus dėl įstaigos veiklos ataskaitos 

formos ir turinio 

Švietimo įstaigų 

vadovai 
svietimas@pasvalys.lt 
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