
RESPUBLIKINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONFERENCIJOS  

„KĄ GALI VADOVAS“ 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės švietimo įstaigų vadovų konferencijos „Ką gali 

vadovas“ (toliau – Konferencija) tikslą, uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo 

tvarką.  

2. Konferenciją organizuoja Palangos moksleivių klubas (toliau – Klubas), Palangos švietimo 

pagalbos tarnyba. 

3. Konferencija skirta Lietuvos Respublikos švietimų įstaigų vadovams.  

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – paskatinti respublikos švietimo įstaigų vadovus pasidalinti gerąja patirtimi 

bei kylančių iššūkių įveikimo būdais, vadovaujant įstaigai, diegiant pokyčius, inovatyvias idėjas. 

5. Konferencijos uždaviniai: 

5.1. dalintis patirtimi, diegiant naujas inovatyvias idėjas; 

5.2. atskleisti veiksmingus įstaigos darbuotojų motyvavimo ir įveiklinimo būdus; 

5.3. paskatinti kolegas pasiryžti pokyčių įgyvendinimui; 

5.4. skatinti švietimo įstaigų vadovų lyderystę; 

5.5. užmegzti ryšius tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų vadovai ir jų 

pavaduotojai.  

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konferencijos data ir laikas – 2022 m. gegužės 12 d. 10.00 val. Palangos jaunimo ir kultūros 

centre (Kurhauze). 

8. Pranešėjai registruojasi iki 2022 m. kovo 10 d. https://forms.gle/qycmVKHiQQiRuFEp7  

9. Konferencijos dalyviai registruojasi internetinėje registravimo sistemoje www.semiplius.lt  

10. Pristatymo forma: žodinis pranešimas. 

11. Konferencijos programa bus paskelbta iki 2022 m. kovo 15 d. Palangos moksleivių klubo 

(www.moksleiviuklubas.lt) ir Palangos švietimo pagalbos tarnybos (www.palangosspt.lt) 

tinklapiuose. 

12. Įvykus pakeitimams dėl nenumatytu aplinkybių, pasikeitus Konferencijos datai ar laikui, 

užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu.  

13. Informaciją apie Konferenciją teikia Klubo direktorė Eglė Mackie, el. p. 

direktorius@moksleiviuklubas.lt, tel. (8 682) 30504. 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ RENGĖJAMS  

14. Žodinio pranešimo trukmė iki 20 min. 

15. Pranešimo pavadinimas. 
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16. Pranešimo autorius / -iai: vardas/-ai, pavardė /-ės, atstovaujama organizacija, pareigos, 

kontaktai: el. paštas, telefonas. 

17. Santraukos teksto apimtis iki 200 žodžių. 

18. Pranešimų santraukos priimamos iki kovo 10 d. (imtinai) registracijos forma. 

19. Apie santraukos gavimą ir kvietimą skaityti pranešimą forume autoriai bus informuoti nurodytu 

elektroniniu paštu iki 2022 m. kovo 15 d. Pranešimus atrinks už konferencijos programą ir turinį 

atsakinga darbo grupė. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Informacija apie Konferenciją skelbiama Palangos moksleivių klubo interneto svetainėje 

www.moksleiviuklubas.lt ir www.palangosspt.lt. 

21. Visi konferencijos dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos tobulinimo pažymas, o pranešėjai – 

pažymas apie skaitytą pranešimą. Konferencijos dalyvio mokestis – 15 eurų. 

22. Kelionės išlaidos ir maitinimas yra dalyvio ir/ar siunčiančios organizacijos atsakomybė.  

23. Konferencijos pranešėjams ir dalyviams pažymėjimus išduos Palangos švietimo pagalbos 

tarnyba. 

24. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 
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