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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

 

1. ORGANIZUOTI SEMINARAI, KURSAI, PASKAITOS. 

 

 

1.1. Organizuotų seminarų, kursų, paskaitų, valandų ir dalyvių skaičius: 

 

 Skaičius 

 

Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 

 

90 611 2274 

Kursai 

 

7 312 161 

Paskaitos 

 

27 99 737 

Kiti renginiai. Iš jų: 

 edukacinės išvykos 

 tęstiniai mokymai  

 kita: konferencijos 

 

9 

3 

6 

 

64 

48 

34 

 

181 

70 

131 

Iš viso: 142 1168 3554 

 

 

1.2. Seminarai, kursai, paskaitos vykusios Kėdainių švietimo centro patalpose ir klientų darbo 

vietose:  

 

 Institucijos patalpose 

 

Klientų darbo vietose 

Seminarai 54 36 

Kursai 7 - 

Paskaitos 12 15 

Kiti renginiai:  

 tęstiniai mokymai 

 konferencijos 

 

2 

2 

 

1 

4 

 

 

1.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 

 

 Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 3 20 98 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 3 17 93 

Pradinio ugdymo mokytojai 14 91 91 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 

31 243 465 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

6 28 565 

Specialiojo ugdymo pedagogai    

Profesinio rengimo mokytojai 2 16 22 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 6 36 178 

Mokyklų bendruomenės, komandos 25 160 762 
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1.4. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 

 

 Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai    

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai    

Pradinio ugdymo mokytojai 1 40 19 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 

5 232 128 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

   

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 40 14 

Profesinio rengimo mokytojai    

 

1.5. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

 

 Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 2 8 54 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2 8 40 

Pradinio ugdymo mokytojai 1 5 19 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 

9 38 187 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

4 14 226 

Specialiojo ugdymo pedagogai    

Profesinio rengimo mokytojai    

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 2 7 36 

Mokyklų bendruomenės, komandos 3 7 41 

Kita: 

 suaugusiųjų švietimas 

 kitų rajonų pedagogai 

 mokiniai 

 

1 

1 

2 

 

3 

3 

6 

 

8 

69 

57 

 

 

1.6. Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių lektoriai: 

 

 Seminarų 

skaičius 

Kursų skaičius Paskaitų 

skaičius 

Institucijos darbuotojai 2 4  

Mokytojai praktikai 50 1 12 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai 

21 2 4 

Lektoriai iš užsienio šalių    

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

4  5 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

6  4 

Kiti: 

 Švietimo plėtotės centro specialistai 

 Pilietinių iniciatyvų centro darbuotojai 

 

5 

2 
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1.7. Kas rengė įgyvendinamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, 

paskaitų, konferencijų ir kitų renginių) programas: 

 
 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių (seminarų, kursų, 

paskaitų, kitų renginių) programos 

Institucijos darbuotojai 

 

15 

Mokytojai 

 

51 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojan-čių skyrių vedėjai 

8 

Mokslininkai 

 

10 

Ministerijų,  apskričių viršininkų,savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai 

5 

Komandos 

 

19 

Kiti (vadybininkai, dailininkai, tautodailininkai, aktoriai, 

kultūros darbuotojai, leidyklų lektoriai, DRMC 

konsultantai)  

25 

Iš viso: 133 

 

 

2. ORGANIZUOTA GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA. 

 

2.1. Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių skaičius pagal formas: 
 

Formos Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius 

 

Gerosios patirties seminarai (išskirkite iš 

bendro seminarų skaičiaus)  

42 986 

Atviros pamokos 1 nefiksuotas 

Parodos. Iš jų: 

 autorinės 

 teminės 

 

3 

- 

 

- 

35 

Konferencijos 6 131 

Apskriti stalai, diskusijos 2 65 

Gerosios patirties leidiniai (tyrimas) 1 - 

Straipsniai spaudoje   

Mokytojų kūrybos vakarai   

Kita: metodinės dienos, metodiniai pasitarimai. 76 803 

 

 

2.2. Kokia laikmenų forma kaupiamas edukacinės patirties bankas: 

 

Popierinių  

Elektroninių 45 

Vaizdajuosčių  

2008 m. edukacinės patirties banku pasinaudojo 34 klientai. 
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3.3. Mokyklų / metodinių būrelių organizuotos parodos, atviros pamokos, metodinės ir atvirų 

durų dienos: 

 

Renginiai 

1. Parodos:  

1.1. Rajono dailės mokytojų darbų paroda „Sau ir ne tik...“. 

1.2. Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytinių ir pedagogų darbų paroda „Lietuvos 

pilys).  

1.3. Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytinių darbų paroda „Tėviškėle tu mano“. 

1.4. Priešmokyklinių grupių ugdytinių piešinių paroda „Mamos portretas“. 

1.5.Konkursas – paroda „Kuriame knygą“ Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

2. Atviros pamokos, metodinės dienos, akcijos: 

2.1. Konsultacijų diena „Obelėlės“ mokykloje - darželyje.  

2.2. Metodinė diena „Vaikystės“ mokykloje–darželyje: atviros pamokos klasėse ir grupėse, 

metodinių darbų paroda. 

2.3. Atvirų durų diena l/d „Varpelis“. 

2.4. Metodinė diena ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams: „Katinas pasakorius 

kviečia į teatrą“ Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

2.5. Projekto „Mes – Žemės vaikai“  baigiamasis renginys Kėdainių j. Paukštelio 

pagrindinėje mokykloje. 

2.6. Atviros integruotos pamokos Kėdainių r. Akademijos vidurinėje mokykloje: 

matematikos ir informacinių technologijų pamoka 5-oje klasėje „Ekskursija į 

parduotuvę“; lietuvių kalbos ir matematikos pamoka 10-oje klasėje pagal D. 

Grinkevičiūtės knygą „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ; matematikos ir biologijos 

pamoka 6-oje klasėje. 

2.7. Atvirų pamokų savaitė Šėtos vidurinėje mokykloje: lietuvių kalbos pamoka 11ab 

klasėje; geografijos/gamtos pamoka 7a klasėje; istorijos netradicinė pamoka 11ab 

klasėje; specialiojo ugdymo pamoka 3a klasėje; matematikos pamoka 9 b klasėje; 

lietuvių kalbos pamoka 6 b klasėje; anglų kalbos pamoka 9 b klasėje; matematikos 

pamoka 1 b klasėje; pasaulio pažinimo pamoka 1 a klasėje; kūno kultūros pamoka 5 b 

klasėje; matematikos pamoka 3 b klasėje; anglų kalbos pamoka 11ab klasėse; lietuvių 

kalbos pamoka 10 a klasėje. 

2.8. Atvirų durų diena Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“. 

2.9. Akcija „Aš noriu gyventi“ Kėdainių mokykloje-darželyje „Aviliukas“. 

2.10. Ekologinės akcijos „ Mieste be savo automobilio“ baigiamasis renginys „ Mes galime 

neteršti oro“ (organizatorius - Kėdainių rajono savivaldybės Ekologo tarnyba). 

3. Varžybos ir kiti renginiai: 

3.1. Rajono mokinių Olimpinio festivalio pirmenybių turizmo varžybos. Organizatorius – 

Kėdainių sporto mokykla.  

3.2. Rajono mokinių Olimpinio festivalio pirmenybių kroso estafečių varžybos. 

Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 

3.3. Nacionalinė jaunųjų kraštotyrininkų konferencija ir darbų paroda. Organizatorius – 

Rytas Tamašauskas, Švietimo skyriaus vyr. specialistas. 

3.4. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio pirmenybių svarsčių kilnojimo varžybos. 

Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 

3.5. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio pirmenybių 4 ir žemesnių klasių moksleivių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 

3.6. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio pirmenybių 5-6 klasių moksleivių „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ varžybos. Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 

3.7. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio pirmenybių gimnastikos varžybos. 

Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 
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3.8. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų moksleivių virvės 

traukimo varžybos. Organizatorius – Kėdainių sporto mokykla. 

3.9. Rajono moksleivių Olimpinio festivalio pirmenybių kaimo vietovių mokyklų 

moksleivių 5-6 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. Organizatorius – Kėdainių 

sporto mokykla. 

3.10. Užsienio kalbų šventė: „Europietiškos dainos fiesta - 2008“. Organizatorius – 

Kėdainių „Ryto“ vidurinė mokykla. 

3.11. Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos uždarose patalpose. Organizatorius – 

mokytojas metodininkas Rimvydas Proscevičius, Akademijos vidurinė mokykla. 

3.12. Rajono mokinių mokomosios orientacinio sporto varžybos. Organizatoriai – Kėdainių 

rajono kūno kultūros metodinė taryba. 

 

 

 

4. CENTRO DARBUOTOJŲ ORGANIZUOTI RAJONO METODINIŲ BŪRELIŲ 

PASITARIMAI 

 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 2 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2 

Pradinio ugdymo mokytojų 3 

Etikos mokytojų 2 

Tikybos mokytojų 1 

Lietuvių kalbos mokytojų  6 

Anglų kalbos mokytojų 3 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 3 

Geografijos mokytojų 2 

Matematikos mokytojų 4 

Ekonomikos mokytojų 1 

Informatikos mokytojų 3 

Chemijos mokytojų 3 

Fizikos mokytojų 2 

Biologijos mokytojų 4 

Technologijų mokytojų 2 

Dailės mokytojų 2 

Muzikos mokytojų  1 

Choreografijos mokytojų 1 

Kūno kultūros mokytojų 1 

Socialinių pedagogų 5 

Specialiųjų pedagogų 5 

Logopedų 4 

Mokyklų bibliotekininkų 3 

Psichologų 6 

Mokytojų, dėstančių „Sveiką gyvenseną“ ir mokyklų visuomenės 

priežiūros specialistų 

2 

Mokytojų, dėstančių „Žmogaus saugą“  1 

Profesinio informavimo patarėjų 1 

Iš viso: 76 



 7 

5. KITI CENTRO DARBUOTOJŲ ORGANIZUOTI/VYKDYTI RENGINIAI 

 

Priemonė 

 

Lektoriai, vieta 

1. Paskaitos, diskusijos, filmų pristatymai: 

1.1. paskaita Kėdainių r. Akademijos vidurinės mokyklos 

mokinių tėvams: "Paauglystė - tėvų išbandymo 

metas“. 

1.2. paskaita - diskusija Kėdainių rajono Akademijos 

vidurinės mokyklos pedagogams bei vadovams: 

"Krizės valdymo organizavimas mokykloje“. 

1.3. paskaita – diskusija: „Lietuvos sveikatos apsauga: 

socialinės atskirties gilinimas ir kitos problemos“. 

1.4. dokumentinio – publicistinio filmo „Smogikai“ 

pristatymas.  

 

2. Parodos: 

2.1. leidyklų „Šviesa“ ir „Alma Littera“ vadovėlių ir 

mokymo priemonių paroda. 

2.2. Inkilų paroda „Pasitikime sugrįžtančius paukščius“, 

skirta Pasaulinei Žemės dienai. 

 

 
Lektorė: Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo centro PPT psichologė.  

 
Lektoriai: rajono krizių valdymo 

komanda.  
 

Lektorius – doc. Dainius Pūras, VU Medicinos 

fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichia-
trijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas. 

Lektorius – John Ochman, švedų 

žurnalistas, režisierius.  

 

 

 

Kėdainių švietimo centre. 

 
Kėdainių miškų urėdijoje.  

 

 

 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

6. Centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų vertinti rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai: 

 
 

 

 

Švietimo įstaiga 

 

Inte-

lekto 

sutri-

kimai 

 

Speci-

finiai 

paži-

nimo 

sutri-

kimai 

 

Emoci-

jų ir 

elgesio 

sutri-

kimai 

Kalbos 

ir kt. 

komu-

nikaci-

jos 

sutri-

kimai 

 

Komp-

leksi-

niai 

sutri-

kimas 

 

Raidos 

sutri-

kimai 

 

Egza-

minų 

pritai-

kymas 

 

Iš 

viso: 

„Atžalyno“ vidurinė 

mokykla 

- - - - 2 - - 2 

„Ryto“ vidurinė mokykla 3 1 - - 4 3 - 11 

„Aušros“ vidurinė mokykla 2 - 1 - 1 2 1 7 

Akademijos vidurinė 

mokykla 

- 3 1 1 1 5 - 11 

Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

2 - - - 1 3 - 6 

Šėtos vidurinė mokykla 4 3 - - 2 1 - 10 

Josvainių vidurinė mokykla - 2 - - 2 7 - 11 

M. Daukšos pagrindinė 

mokykla 

2 8 1 - 6 4 - 21 

J. Paukštelio pagrindinė 

mokykla 

4 2 - - 5 6 1 18 

Aristavos pagrindinė 

mokykla 

1 1 - 2 2 2 - 8 

Dotnuvos pagrindinė 

mokykla 

1 1 - - 1 1 - 4 
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Gudžiūnų P. Rabikausko 

pagrindinė mokykla 

3 1 - - 2 - - 6 

Kunionių pagrindinė 

mokykla 

1 - - - 3 - - 4 

Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

- 5 - - 1 4 - 10 

Lančiūnavos pagrindinė 

mokykla 

2 - - - - - - 2 

Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

2 - - - 1 1 - 4 

Pagirių A. Jakšto 

pagrindinė mokykla 

3 3 2 - 2 1 - 11 

Pernaravos pagrindinė 

mokykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 4 - - 3 1 - 9 

Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinė mokykla 

1 - - - 4 2 - 7 

Tiskūnų J. Urbšio pagr. m. 1 1 - - 1 1 - 4 

Truskavos pagr. mokykla 3 - - - - - - 3 

Jaunimo mokykla - - 1 - - 1 - 2 

M/d „Kaštonas“ - 1 - - 1 - - 2 

M/d „Aviliukas“ - 3 - - 1 - - 4 

M/d „Dobiliukas“ 1 - - - 2 1 - 4 

M/d „Obelėlė“ 1 - - - 1 2 - 4 

Kėdainių PRC - - - - 1 - - 1 

Iš viso: 

 

38 39 6 3 50 48 2 186 

 

Pastaba. Taip pat įvertinti 8 Kėdainių specialiosios mokyklos moksleivių specialieji ugdymo(si) 

poreikiai. Iš viso vertinta - 194 mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai. 
 

 

 

7. Centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų vertinti ikimokyklinio amžiaus 

vaikai: 

 
 

 

 

Ugdymo įstaiga 

K
o

m
p

le
k

si
n

is
 

su
tr

ik
im

a
s 

N
ež

y
m

u
s 

k
a

lb
o

s 

n
ei

šs
iv

y
st

. 

N
ež

y
m

ia
i 

su
lė

tė
ju

si
 

k
a

lb
o

s 
ra

id
a

 

V
id

u
ti

n
is

 k
a

lb
o

s 

n
ei

šs
iv

y
st

. 

V
id

u
ti

n
iš

k
a

i 

su
lė

tė
ju

si
 k

a
lb

o
s 

ra
id

a
 

Ž
y

m
u

s 

k
a

lb
o

s 
n

ei
šs

iv
y

st
. 

F
o

n
em

in
ė 

a
rt

ik
u

li
a

ci
n

ė 

d
is

la
li

ja
 

M
ik

či
o

ji
m

a
s 

F
o

n
et

in
ė 

a
rt

ik
u

li
a

ci
n

ė
 

d
is

la
li

ja
 

A
n

tr
in

io
 p

o
b

ū
d

ži
o

 

sp
ec

if
in

is
 k

a
lb

o
s 

n
ei

šs
iv

y
st

. 

 

 

 

Iš 

Viso: 

m/d „Kaštonas“   1      1 

m/d „Obelėlė‘ 1       1 2 

m/d „Vaikystė“ 2  2 1     5 

m/d „Puriena“ 1 5 2  1   1 10 

m/d Aviliukas“  9 1  3    13 

m/d „Dobiliukas“  2       2 

v.gl.n „Saulutė“  2               4 1     7 

Šėtos soc. centras   3 1     4 

l/d „Pasaka“ 10 5 5 1 4   1 26 

l/d „Vyturėlis“ 23 8 14 2 6 1   54 

l/d „Žilvitis“   2      2 

         126 

 



 9 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

 

8. Centro darbuotojų organizuotos mokinių dalykinės olimpiados, konkursai, varžybos: 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Renginio lygis 

1.  Lietuvos vaikų ir mokinių konkursas „Dainų dainelė“. Šalies konkursas 

2.  40-asis jaunųjų filologų konkursas. Šalies konkursas 

3.  5 – 12 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas. Šalies konkursas 

4.  1 - 4 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas. Rajono konkursas 

5.  Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Šalies konkursas 

6.  Kauno apskrities 5-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Apskr. olimpiada 

7.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. Šalies olimpiada 

8.  6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Rajono konkursas 

9.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.). Šalies olimpiada 

10.  10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. Rajono konkursas 

11.  5-9 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. Rajono konkursas 

12.  5-12 kl. mokinių vokiečių k. kūrybinis konkursas “Scenos pavasaris”. Rajono konkursas 

13.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. Šalies olimpiada 

14.  Mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.  Šalies konkursas 

15.  Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Šalies olimpiada 

16.  Lietuvos mokinių 57-oji matematikos olimpiada. Šalies olimpiada 

17.  Dešimtoji 4-5 klasių moksleivių respublikinė matematikos olimpiada. Šalies olimpiada 

18.  6-8 kl. mokinių respublikinė matematikos olimpiada (ŠU).  Šalies olimpiada 

19.  4–5 klasių mokinių matematikos olimpiada.  Rajono olimpiada 

20.  6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Rajono olimpiada 

21.  5-12 klasių mokinių matematikos kūrybinių darbų konkursas. Rajono konkursas 

22.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Šalies konkursas 

23.  Lietuvos mokinių 41-oji biologijos olimpiada. Šalies olimpiada 

24.  8 klasių mokinių biologijos olimpiada. Rajono konkursas 

25.  Lietuvos mokinių 46-oji chemijos olimpiada Šalies olimpiada 

26.  8 klasių rajono mokinių chemijos olimpiada. Rajono olimpiada 

27.  Lietuvos mokinių 56-oji fizikos olimpiada. Šalies olimpiada 

28.  9-12 klasių mokinių 13 – asis prof. K.Baršausko fizikos čempionatas. Šalies konkursas 

29.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. Rajono olimpiada 

30.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.   Šalies olimpiada 

31.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Šalies olimpiada 

32.  Mokinių piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“. Rajono olimpiada 

33.  5-12 klasių mokinių rajoninis kompiuterinio piešinio konkursas. Rajono konkursas 

34.  Pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ II –asis etapas.  Šalies renginys 

35.  Jaunųjų dviratininkų varžybų „Saugus ratas“ II – asis etapas.  Šalies renginys 

36.  Kauno zonos jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“. Šalies konkursas 

37.  Jaunųjų dviratininkų varžybų „Saugus ratas“ III – asis etapas.  Šalies renginys 

38.  9-12 klasių mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Rajono konkursas 

39.  Inkilų paroda – konkursas. Rajono konkursas 

40.  Lietuvos mokinių 20 – oji informatikos olimpiada. Šalies olimpiada 

41.  Rajono 5 - 12 klasių jaunųjų matematikų kūrybinių darbų konkursas. Rajono konkursas 

42.  Konkursas „Veikliausia rajono mokinių taryba“. Rajono konkursas 
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9. Kiti centro darbuotojų organizuoti renginiai mokiniams: 

 

Renginiai Dalyvių 

skaičius 

1. Mokymai, diskusijos:  

1.1. Apskritasis stalas: Mokinių maitinimas ir sanitarinė higiena mokyklose“.  

1.2. Seminaras rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams: 

„Debatai. Jų organizavimo metodika“. 

1.3. Mokymai rajono mokinių tarybos nariams: „Jaunimo lyderis: veiklos 

tikslai, atsakomybė“.  

1.4. Mokymai rajono mokinių tarybos nariams. 

1.5. seminaras bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams: „Darbas 

komandoje. Veiksmingas vadovavimas“; 

1.6. pilietiškumo pamoka rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų 

nariams: „Mokyklos bendruomenės savivaldos stiprinimas – pilietinės 

visuomenės stiprinimas“. 

1.7. seminaras bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams: 

„Projektų rašymas ir valdymas“. 

1.8. užsiėmimas Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Plinkaigalio pradinio 

ugdymo skyriaus mokiniams "Rankdarbiai pradinukams". 

1.9. rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą organizavimo mokymas. 

1.10. „Žalioji valanda“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai. 

 
59 

 

42 

 

19 

 

 

16 

31 

 
19 

 

 
24 

 
23 

 
46 

 

58 

2. Vaikų dienos stovyklos: 

2.1. „Bendraminčių vasara“. Kėdainių švietimo centro vaikų socializacijos 

programa „Bendraminčių vasara“. 

2.2. Kėdainių švietimo centro gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa 

„Jaunųjų kengūriečių stovykla „Sužinok daugiau!“. 

 

42 

 

18 

3. Parodos, šventės: 

3.1. Akcija-paroda „ Linksmosios vaišės gyvūnams“, skirta Pasaulinei 

gyvūnų dienai. 

3.2. Inkilų kėlimo šventė, skirta Pasaulinei Žemės dienai. 

 

 

64 

 

43 

Iš viso: 504 

 

 

 

MOKINIŲ PROFESINIS INFORMAVIMAS 

 

10. Centro darbuotojų organizuoti profesinio informavimo renginiai: 

 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

1. Renginiai mokiniams:  

1.1. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių išvyka į Kauno miškų ir 

aplinkos kolegijos atvirų durų dieną. 

1.2. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių išvyka į „Studijų mugė - 

2008“ LITEXPO. 

 

26 

46 
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1.3. Seminaras rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams: „Karjera – 

apie ateitį galvokime jau šiandien“. 

1.4. Seminaras rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams: “Žingsniai 

pirmyn“. 

1.5. Informacinis pokalbis pageidaujantiems rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų 11 – 12 klasių mokiniams: „KTU studijų programos. Bendrojo 

priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas taisyklės“. 

1.6. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių išvyka – susitikimas su Vilniaus 

verslo ir teisės kolegijos dėstytojais: studijų programos, mokymosi 

sąlygos ir galimybės. 

1.7. Praktiniai užsiėmimai: mokinių supažindinimas su AIKOS sistema, 

karjerai svarbios informacijos suteikimas. 

1.8. Individualios konsultacijos mokiniams profesinio informavimo 

klausimais. 

1.9. Grupinės profesinio informavimo konsultacijos pageidaujantiems rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. 

21 

 

16 

 

22 

 

20 

 

100 

 

24 

 

60 

2. Renginiai mokytojams:  

2.1. Pasitarimas bendrojo lavinimo mokyklų profesinio informavimo 

patarėjams ir pedagogams, atsakingiems už profesinį ugdymą: 

„Profesinio orientavimo sistema Juozo Paukštelio pagrindinėje 

mokykloje“. 

2.2. Individualios konsultacijos pedagogams profesinio informavimo 

klausimais. 

 

15 

 

 

 

18 

Iš viso: 368 

 

 

 

KITA VEIKLA 

 

11. Centro darbuotojų vykdyti projektai: 

 

Eil.

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto pobūdis Finansavimo 

šaltinis 

Paramos 

suma Lt. 

1. „Ankstyvojo užsienio kalbų 

mokymo seminarai užsienio 

kalbų pedagogams“. 

30 akad. val. trukmės 

seminarų ciklas Kėdainių r. 

bendrojo lavinimo 

mokyklose dirbantiems 

anglų kalbos mokytojams.   

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras 

2472,00 

2. „Pasirengimas atnaujintų 

bendrųjų ugdymo turinio 

programų diegimui“. 

22 seminarai (132 akad. 

val.) Kėdainių rajono 

bendrojo lavinimo ugdymo 

įstaigose dirbantiems visų 

dalykų pedagogams.  

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras 

10164,00 

3.  „Verslumo integravimas į 

formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą“. 

1 seminaras (7 akad. val.) 

Kėdainių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokytojams.  

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras 

385,00 

4. „Lietuvos mokinių konkurso 

Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose renginys – zoninės 

Zoninių Saugaus rato 

varžybų Kėdainiuose 

organizavimas. 

Lietuvos mokinių 

informavimo ir 

techninės 

1200,00 
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Saugaus rato varžybos 

Kėdainiuose“. 

kūrybos centras 

5. „Seminarų ciklas klasių 

vadovams ir prevencinį 

darbą kuruojantiems 

mokyklų administracijų 

atstovams Žalingų įpročių 

prevencija – strateginis 

požiūris“. 

2 seminarai (16 akad. val.) 

klasių vadovams ir 

prevencinį darbą 

kuruojantiems mokyklų 

administracijų atstovams 

Žalingų įpročių prevencija 

– strateginis požiūris“. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1800,00 

6. „Pedagoginių darbuotojų 

mokymai pagal 

Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programą“. 

8 seminarų ciklas (48 akad. 

val.) dirbant su mokiniais 

pagal Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programą, 

patvirtintą ŠMM ministro 

2006-03-17 įsakymu Nr. 

ISAK-494. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

6000,00 

7. „Pilietinė bendruomenė – 

valstybingumo garantas“. 

Mokymai, išvykos ir kiti 

pilietinio bei tautinio 

pobūdžio renginiai vaikams 

bei jaunimui.  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

7400,00 

8. „Sužinok daugiau! Jaunųjų 

kengūriečių stovykla”. 

Gabių vaikų ir jaunimo 5 

dienų vasaros stovykla: 

paskaitos, išvykos ir pan.   

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2200,00 

9. Suaugusiųjų pilietinio 

švietimo(si) programa 

CIVITAS 

 

Organizuotos paskaitos – 

diskusijos aktualiais 

visuomenei klausimais.  

Pilietinės 

visuomenės 

institutas 

įnašas natūra 

(lektoriai). 

 

Iš viso: 

 

31621,00 

 

Pastaba. Kaip partneris Centras dalyvauja šiuose ESF ir Lietuvos Respublikos bendrai 

finansuojamuose projektuose (2005 – 2008 m.) bei tarptautiniuose projektuose:  

1) „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ pagal BPD 2.4. priemonę;  

2) „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ pagal BPD 1.5. priemonę. 

 

 

12. Kita centro darbuotojų organizuota veikla: 

 

Priemonės Skaičius 

vnt. 

1. Tyrimai: 

1.1. „Svaigiųjų medžiagų vartojimas moksleivių tarpe“. 

 

 

50 egz. 

2. Lankstukai: 

2.1. „Kėdainių švietimo centras“.  

 

 

400 egz. 
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TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

 

Kėdainių švietimo centro vizija - moderniai ir efektyviai veikianti pagalbos mokiniui, 

mokytojui, mokyklai įstaiga, kurianti ir įgyvendinanti mokymo(si), konsultavimo(si), 

informavimo aplinkas, padedančias Kėdainių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms įgyti 

šiuolaikinių kompetencijų bei skatinančias dalyvauti švietimo kaitoje.  

Kėdainių švietimo centro misija - Kėdainių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti 

pageidaujamas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, reikalingą specialiąją pedagoginę, 

psichologinę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą bei skatinant ir remiant mokyklų 

tobulinimo(si) procesus. 

Kėdainių švietimo centro veiklos tikslai: 

1. Padėti Kėdainių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms modernizuoti ugdymo 

procesą ir užtikrinti švietimo kokybę teikiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.   

2. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę - psichologinę pagalbą Kėdainių rajono 

ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams ar globėjams, pedagogams bei mokyklų 

vadovams. 

3. Organizuoti Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokinių dalykines olimpiadas, 

konkursus ir kitus renginius, plėtojančius mokinių dalykinius, pažintinius, 

informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei gebėjimus.  

4. Teikti visapusiškas profesinio informavimo paslaugas Kėdainių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams.  

5. Teikti mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokykline 

dokumentacija bei įvairia literatūra paslaugas Kėdainių rajono ugdymo įstaigoms.   

6. Tenkinti vietos bendruomenės narių edukacinius-švietėjiškus poreikius. 

7. Įgyvendinti Švietimo centro vidinio vystymo strategiją. 

Kėdainių švietimo centras nuosekliai įgyvendina savo misiją, viziją ir tikslus. Vykdomos 

Kėdainių švietimo centro nuostatuose apibrėžtos funkcijos.  

Kėdainių švietimo centre įrengta 16 darbo vietų kompiuterių klasė klientų mokymui. 

Profesinio informavimo taške (toliau – PIT) įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Visi 

kompiuteriai turi interneto prieigą. Interneto greitis - ~5 Mbps. Visos kompiuterizuotos darbo 

vietos (pagal nustatytą grafiką) naudojamos interneto skaityklai. Interneto skaityklą kompiuterių 

klasėje aptarnauja metodininkė Rūta Tiškuvienė, o PIT esančią skaityklą – metodininkė Nijolė 

Leonavičienė. Interneto skaitykla gali naudotis pedagogai, mokyklų vadovai, mokiniai, mokinių 

tėvai, lankantys arba lankę kompiuterinio raštingumo kursus suaugusieji. Naudojimosi internetu 

paslaugos nemokamos.  

Informacinės technologijos panaudojamos organizuojant pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius: seminarai bei paskaitos apie IKT panaudojimą ugdymo procese, 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinės ir edukacinės dalių ir kiti kursai. 

Dalis kursų, priklausomai nuo jų turinio, organizuojami nuotoliniu būdu. Organizuojamos 

mokinių profesinio informavimo paskaitos, seminarai, gebėjimų testai. Organizuojami 

kompiuterinio raštingumo kursai bedarbiams ir kitoms visuomenės grupėms. Klientų 

(pedagogų, vadovų, mokinių, suaugusiųjų) poreikis naudotis IKT periodiškai  tiriamas.  

Naudojamasi 6 nemokamomis duomenų bazėmis: ŠVIS, AIKOS, „Korys“, Lietuvos 

statistikos departamentas, Lietuvos registrų centras, Lietuvos įmonių katalogas. Esant poreikiui 

klientai konsultuojami.  

Kėdainių švietimo centro interneto svetainė - www.centras.kedainiai.lm.lt. Svetainėje 

skelbiama aktuali informacija apie organizuojamas bei vykdomas veiklas.  

Kėdainių švietimo centras 2008 metais siūlė 133 skirtingų pavadinimų seminarų, paskaitų, 

kursų ir kitų renginių. Seminarų temų pasiūla realizuota 98 procentais. Renginiuose dalyvavo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo švietimo 

mokytojai, mokyklų vadovai, profesinio rengimo mokytojai. Renginiai organizuoti tiek 

Švietimo centre, tiek ugdymo įstaigose. Per 2008 m. 77 įvairaus pobūdžio renginiai vyko centre 

ir 56 ugdymo įstaigose.  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Didelis dėmesys skiriamas mokyklų bendruomenėms ir komandoms, mokyklų 

bendruomenių pageidavimu Švietimo centras rengia seminarus ir kitus renginius mokyklose.  

Seminarų tematika nuolat atnaujinama. Seminarus, kursus, paskaitas veda institucijos 

darbuotojai, mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, 

dėstytojai, ministerijų darbuotojai.  

Lektoriai pasirenkami atsižvelgiant į jų kompetenciją, mokėjimą sudominti auditoriją ir 

įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro metu. Kviečiant lektorių atsižvelgiama į klientų 

pageidavimus, rekomendacijas, ankstesnių seminarų dalyvių nuomones. 

Švietimo centras rengia vertinimo anketas ir periodiškai atlieka renginių vertinimą. 

Grįžtamoji informacija renkama iš klausytojų ir iš lektorių. Informacija apie vykdomų renginių 

kokybę renkama ir analizuojama, siekiant tobulinti veiklą ir atsisakyti nekokybiškų renginių. 

Kėdainių švietimo centras organizuoja keitimąsi gerąja patirtimi apie įvairias sritis 

įvairiomis formomis. Keitimosi  gerąja patirtimi  tvarką reglamentuoja Kėdainių švietimo centro 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitų renginių organizavimo tvarka.  

Kėdainių švietimo centre patirtį skleidžia įvairių specialybių mokytojai praktikai. 

Norintieji pasidalinti patirtimi kreipiasi į instituciją, taip pat institucija ieško norinčiųjų 

pasidalinti gerąja patirtimi. Keitimosi gerąja patirtimi formos pakankamai įvairios – vyksta ne 

tik seminarai ir paskaitos, bet ir diskusijos, apvalūs stalai. Kadangi Švietimo centras 

koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą ir organizuoja mokinių olimpiadas bei konkursus 

- aktualiausių klausimų nagrinėjimas  nuolat vyksta metodinių būrelių pasitarimuose. Visus 

skleidžiančiuosius ir priimančiuosius gerąją patirtį stengiamasi įtraukti į keitimosi patirtimi 

procesą.      

Edukacinės patirties bankas yra kaupiamas ir sisteminamas, yra prieinamas įvairių 

specialybių pedagogams. Medžiagos atranką edukacinės patirties bankui vykdo Centro 

darbuotojai, mokytojai praktikai. 

2008 metais Kėdainių švietimo centras vykdė 8 lokalinius projektus: 

 „Ankstyvojo užsienio kalbų mokymai užsienio kalbų pedagogams“; 

 „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“; 

 „Verslumo integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“; 

 „Lietuvos mokinių konkurso Saugokime jaunas gyvybes keliuose renginys – 

zoninės Saugaus rato varžybos Kėdainiuose“; 

 „Mokymai klasių vadovams ir prevencinį darbą kuruojantiems mokyklų 

administracijų atstovams Žalingų įpročių prevencija – strateginis požiūris“; 

 „Pedagoginių darbuotojų mokymai pagal Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą“; 

 „Pilietinė bendruomenė – valstybingumo garantas“; 

 „Sužinok daugiau! Jaunųjų kengūriečių stovykla”; 

 „Suaugusiųjų pilietinio švietimo(si) programa CIVITAS“. 

Šių projektų finansavimo šaltiniai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija (4), 

Pedagogų profesinės raidos centras (3), Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos 

centras (1), Pilietinės visuomenės institutas (1). Vykdytų projektų tikslai bei pobūdis yra 

skirtingi ir susiję su keliamai prioritetais. Vykdant projektus atlikti įvairūs vaidmenys: projektų 

rengėjo, projektų vykdytojo, projektų partnerio. Projektinės veiklos efektyvumas yra tiriamas 

pagal konkrečiuose projektuose numatytą metodiką.  

Kaip partneris, Kėdainių švietimo centras 2005 – 2008 m. dalyvavo šiuose ESF ir 

Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamuose projektuose:  

 „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ pagal BPD 2.4. priemonę; 

 „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ pagal BPD 1.5. priemonę. 

  Kėdainių švietimo centras aktyviai dalyvauja šiuose formaliuose partnerystės tinkluose: 

 įgyvendinant projektą „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ (41 

partneris); 

 įgyvendinant projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ (34 partneriai); 
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 įgyvendinant įvairaus pobūdžio edukacines veiklas - pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 43 Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis; 

 įgyvendinant tiriamąsias, profesinio informavimo, suaugusiųjų švietimo veiklas - 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vytauto Didžiojo universiteto 

sociologijos katedra, Pedagogų profesinės raidos centru, Kauno kolegijos Jonušo 

Radvilos fakultetu, Kėdainių darbo birža, Kėdainių verslo informacijos centru, 

Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija, Pilietinės visuomenės institutu.  

 Kėdainių švietimo centras aktyviai dalyvauja šiuose neformaliuose partnerystės tinkluose: 

 siekiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimo - vidurio 

Lietuvos švietimo centrų grupė (Kauno raj., Kauno m., Jonava, Raseiniai, 

Prienai, Kaišiadorys, Jurbarkas, Ukmergė, Prienai); 

 siekiant spec. pedagoginės-psichologinės pagalbos kokybės užtikrinimo - PPT 

regioninė grupė (Druskininkai, Elektrėnai, Jonava, Jurbarkas, Kaišiadorys, 

Kauno m., Kauno raj., Raseiniai, Šakiai).   

Kėdainių švietimo centrui vadovauja edukologijos magistro laipsnį, aukštąjį pedagoginį 

išsilavinimą bei vadybinės patirties turintis direktorius. Kėdainių švietimo centro direktorius 

kvalifikaciją tobulina dažniau nei kartą per pusmetį.  

Kėdainių švietimo centro strateginiai sprendimai priimami dalyvaujant visiems 

darbuotojams. Kėdainių švietimo centre vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis 

darbas. Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas bendradarbiavimas, 

tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis. Tiriami darbuotojų mokymosi poreikiai ir 

planuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

skatinamas sudarant galimybes bei moraliai palaikant.  Kėdainių švietimo centro darbuotojai ir 

direktorius rengia savo kompetencijos aplankus. Imamasi specialios įvaizdžio kūrimo veiklos: 

didelis dėmesys skiriamas dokumentų raštų kultūrai, interneto svetainei, Centrą 

reprezentuojančiai medžiagai (lankstukai, diplomai, pagyrimo bei padėkos raštai).  

Kėdainių švietimo centras rengia įvairiems laikotarpiams skirtus veiklos planus: 

Kėdainių švietimo centro strateginis planas 2006 – 2009 m., Kėdainių švietimo centro veiklos 

programa 2008 m., rengiami mėnesių darbo planai.  

Kėdainių švietimo centro nuostatuose tikslai ir uždaviniai suformuluoti remiantis 

strateginiais švietimo sistemos dokumentais, steigėjo ir pačios institucijos veiklos tikslais bei 

uždaviniais. Parengti vadovų ir darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, 

įvairios atskiras sritis reglamentuojančios tvarkos. Su šiais dokumentais darbuotojai yra 

susipažinę ir jais vadovaujasi.  

Kėdainių švietimo centro darbuotojai rengia įvairaus pobūdžio veiklos ataskaitas. 

Svarbiausias šių ataskaitų tikslas – veiklos savianalizė ir problemų identifikavimas.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas Kėdainių švietimo centre 

reglamentuojamas direktoriaus patvirtinta tvarka. Kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimą 

inicijuoja Kėdainių švietimo centro darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerija, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai, pedagogai bei mokyklų vadovai. 

Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia pedagogai, Kėdainių švietimo centro darbuotojai, 

mokslininkai, mokyklų vadovai ar jų komandos. Programų įgyvendinimas reguliariai ir įvairiais 

būdais tiriamas, duomenis panaudojant veiklos tobulinimui.  

Kėdainių švietimo centras vykdo nuolatinę sklaidą apie organizuojamus ir vykdomus 

renginius.  

Stipriosios Kėdainių švietimo centro veiklos pusės: 

 Kėdainių švietimo centras atsižvelgia į visų savo klientų - pedagogų, mokyklų 

vadovų, mokinių ir jų tėvų bei globėjų, kitų visuomenės grupių, poreikius bei 

reikalavimus ir siekia juos tenkinti; 

 Kėdainių švietimo centro darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją bei reikiamas 

kompetencijas numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui;  

 Kėdainių švietimo centras turi reikiamą materialinę, techninę bazę bei įrangą, 

reikalingą numatytoms funkcijoms atlikti; 
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 Kėdainių švietimo centras yra geografiškai patogioje klientams vietoje. 

Silpnosios  Kėdainių švietimo centro veiklos pusės:  

 nėra kvalifikacijos kėlimo renginių, gerosios patirties taikymo efektyvumo tyrimo 

metodikų. 

Kėdainių švietimo centro veiklos tobulinimo galimybės: 

1) Kokybės vadybos sistemos diegimas. 

2) Teikiamų paslaugų formų įvairovės didinimas: nuotoliniai mokymai ir kt.  

 

 

_______________ 

 

 

Patvirtinta 2007 m. sausio 15 d. Kėdainių švietimo centro pedagogų tarybos posėdyje.  

 

 

 


