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TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA 

2019-05-25 Nr. _____ 

ATASKAITĄ PATEIKĖ:   Daiva Sabaliauskienė, Alytaus Putinų gimnazijos direktorė 

  

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS: Editos Matulevičienės  2019-05-15 d. 

prašymas ir Alytaus miesto mero Nerijaus Česiulio  rezoliucija (GD-9000 (4.2.)) 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTAS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ: 

Lazdijų rajono savivaldybė, 2019-05-22, 8 val.  

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI:  

Alfonsas  Lietuvininkas, Šaltinių  pagrindinės mokyklos direktorius, 

Giedrė Romaškienė,  Panemunės pagrindinės mokyklos direktorė, 

Daiva Sabaliauskienė,  Putinų gimnazijos direktorė, 

Edita Matulevičienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė, 

Regina Špukienė, Piliakalnio progimnazijos direktorė, 

Virginija Vitunskaitė, „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė, 

Virginijus Skroblas, Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius, 

Gintautas Draugelis, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius, 

Feliksas Džiautas, „Volungės“ progimnazijos direktorius, 

Jūratė Treigienė, Alytaus Jaunimo centro direktorė 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS: 

Susipažinti su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

veikla, prioritetinėmis kryptimis, Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigų veikla.  

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI: 

Susitikimas su Lazdijų rajono mere A.Miškiniene, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju 

V.Valūnu ir skyriaus specialistais, Lazdijų Švietimo centro direktore E.Mačioniene, Lazdijų 

rajono viešosios bibliotekos kolektyvu, Lazdijų Meno mokyklos vadovais ir mokytojais, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktore J.Mozeriene, Veisiejų S.Gedos gimnazijos direktore 

A.Mizeriene, Veisiejų regioninio parko direkcijos vadove I.Maciulevičiene, Seirijų 

A.Zmuidzinavičiaus gimnazijos direktore  Z.Ščerbetkiene. 



 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, 

NUOTRAUKOS:  

Lazdijų rajono merė A.Miškinienė prisimindama Dzūkijos regiono mugę Alytaus mieste 

racionaliai apibrėžė abiejų savivaldybių bendradarbiavimo galimybes siekiant aukštesnės ugdymo 

kokybės.  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis 

Valūnas pristatė Lazdijų kraštą ir  rajono savivaldybės švietimo sistemą.    

Po susitikimo savivaldybės tarybos posėdžių salėje apsilankėme  Lazdijų  švietimo centre, Lazdijų 

rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Lazdijų meno mokykloje, pagerbėme  Lietuvos 

partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą. Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijoje susipažinome su bavariškuoju akmenslydžiu, kurio laimėjimai  užsienyje 

įspūdingi. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje apžiūrėtos edukacinės erdvės, susipažinta su 

vykdomomis programomis, aplankytas Ikimokyklinio ugdymo skyrius. Veisiejuose  

aplankyti  kultūros namai, ten įsikūręs Lazdijų meno mokyklos skyrius,  Veisiejų regioninio parko 

direkcija. Sudomino gausi edukacinių programų pasiūla. Seirijų   Antano Žmudzinavičiaus 

gimnazijoje susipažinome su  edukacinių erdvių naudojimu ugdymo procese. V.Valūnas pristatė  

2019 m. gegužės 10 d. gimnazijoje organizuotą renginį „Tėvynės labui – gerbsim, budėsim, 

laimėsim!”, kuris apjungė švietimą, mokslą, sportą ir karybą į vieną visumą ir buvo skirtas mokinių 

tautinėms, patriotinėms ir pilietinėms vertybėms puoselėti, Lietuvos šaulių sąjungos 100-osioms 

įkūrimo metinėms paminėti. 
 

 

 
 

 



 



 

 



PASIŪLYMAI DĖL TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ 

(INFORMACIJOS) PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT. : 

Pasidalinti su  mokyklomis asociacijos narėmis ugdomosios aplinkos pritaikomumo tiriamosioms 

veikloms organizuoti, mokinių darbų eksponavimo kultūra.  

 

 

IŠVADOS:  

Aktyvinti bendradarbiavimą Lazdijų rajono ugdymo įstaigomis, dalinantis pedagogine ir  

vadybine patirtimi. 

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS: 

Alytaus miesto savivaldybės lėšos 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

- 

 

PRIDEDAMA INFORMACIJA(DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA,  

(susitikimo darbotvarkė) 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 

 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas. 

 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas. 

 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS: 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas. 

 

               

Direktorė                                                                 Daiva Sabaliauskienė 


