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1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Kodas – 191721865.  

Adresas: Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai; tel.5 25 44; el.p.: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt    

Įsteigimo data – 1994 m.  

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, 

psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo informacinė 

pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kultūrinis 

švietimas, nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 17 

metų (bendras vadybinio darbo stažas – 26 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-

1255 akredituota 5 (penkeriams) metams.  
 
 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

2.1. Pagrindinės Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:  

● organizuoja ir vykdo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų,  ugdymo įstaigų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą(si);  
● koordinuoja ir organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą, teikia metodinę ir kitą pagalbą;  
● įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;  
● teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją 

pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;  
● organizuoja rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus; 
● koordinuoja Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą;  
● organizuoja mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija, nemokama literatūra. 

 
2.2. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius 2016 metais: 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkės 5 5 

3.  Specialioji pedagogė  1 1 

4.  Logopedė  1 1 

5.  Psichologė 1 1 

6.  Socialinė pedagogė 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. klausimais 0,5 1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 14,75 15 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
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Visi tarnybos specialistai  turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Penki specialistai yra įgiję 

edukologijos magistro laipsnį, du specialistai - metodininko kvalifikacinę kategoriją, viena specialistė 

- vyr. soc. pedagogės kvalifikacinę kategoriją.   

Tarnybos specialistai, vadovaudamiesi nacionaliniais švietimo, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos dokumentais, veiklos įsivertinimu, rengia veiklos planus/programas (strateginis 

planas, metų veiklos programa, mėnesių veiklos planai).  

Tarnybos specialistai, direktorius reguliariai tobulina profesinę kvalifikaciją. Visi specialistai aprūpinti 

personaliniais kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. 

Įdiegta kompiuterizuota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa Semiplius. Įdiegta 

kompiuterizuota mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa. Taip pat 

kompiuterizuota buhalterinė apskaita (buhalterinė programa VSAKIS).  

Tarnybos direktorius 2015 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

vykdomame pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų 

vertinime. Nustatyta, kad Henriko Vaicekausko vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos atitinka 

reikalavimus, numatytus 2011-07-01 LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-1194 

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovams apraše (Žin. 2011, 83-4051) 7 p.  

 

 

3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos asignavimai (tūkst. EUR): 

 

Iš 

viso: 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

 

Iš  

viso: 

 

 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigo

s paja-

mos iš 

patalp

ų 

nuomo

s 

Įstaigos 

pajamos 

iš 

atsitikti-

nių 

paslaugų 

Spec. pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai 

(Iš jų darbo 

užmokesčiui – 

51,2; soc. 

draudimo įmokos 

– 15,9) 

Valstybi-

nių ir 

brandos 

egzaminų 

vykdymui 

VšĮ 

„Mažy-

lių 

akade

mija“ 

Neforma-

liojo vaikų 

švietimo 

progra-

moms 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 

drau-

dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  

likučiu 

praeitų 

metų 

 

159,1 

 

67,1 

 

 

9,1 

 

38,9 

 

44,0 

 

99,7 

 

66,5 

 

20,6 

 

12,5 

 

1,3 

 

17,1 

 

3.2. Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. EUR): 

 

 

Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės lėšų 

 

94,4 

 

21,2 

 

 

14,9 

 

58,3 

 

3,6 
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4. PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 
 

Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus 

tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas grindžiamas formalizuotais (bendradarbiavimo sutartys) ir 

neformalizuotais bendradarbiavimo būdais.  

Bendradarbiaujama su visomis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, Kėdainių profesinio 

rengimo centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centru, Ugdymo plėtotės centru, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru. Vyksta bendradarbiavimas su rajono kultūros 

įstaigomis, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Policijos komisariatu ir kt. 

Tarnyba yra Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narė. 

Visa informacija apie tarnybos organizuojamas veiklas talpinama Tarnybos interneto svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt , kurioje pateikiama klientams naudinga informacija, nuolat skelbiamos 

naujienos, švietimo aktualijos. Įkurta Tarnybos paskyra Facebook socialiniame tinkle „Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba“, kurioje skelbiama įvairi informacija klientams. 

 

 

5. VEIKLOS REZULTATAI: PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

5.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius: 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 
Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 116 743 2814 

Kursai 5 260 71 

Paskaitos 25 65 490 

Gerosios patirties renginys 12 75 586 

Edukacinė išvyka 1 6 12 

Kita 5 30 288 

Iš viso: 164 1179 4261 

 

5.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų 

darbo vietose, skaičius: 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 

Tarnybos 

patalpose 

Klientų darbo 

vietose 

Kita 

Seminarai 25 90 1 

Kursai 4 1 - 

Paskaitos 3 22 - 

Gerosios patirties renginys  12 - 

Edukacinė išvyka - - 1 

Kita  - 5 - 

Iš viso: 32 130 2 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 7 66 146 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 6 36 107 

Pradinio ugdymo pedagogai 6 36 151 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 63 388 1510 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

4 24 148 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 13 85 393 

Mokyklų bendruomenės, komandos 4 24 67 

Specialiojo ugdymo pedagogai 4 25 75 

Profesijos mokytojai 5 35 119 

Kita 4 24 98 

Iš viso: 116 743 2814 

 

5.4. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 3 180 69 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 2 80 2 

Iš viso: 5 260 71 

 

 

5.5. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 8 23 139 
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Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 3 8 51 

Pradinio ugdymo pedagogai 1 2 15 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 10 24 197 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 2 36 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 2 18 

Kita  1 4 34 

Iš viso: 25 65 490 

 

5.6. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Gerosios patirties 

renginių skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 6 45 

Pradinio ugdymo pedagogai 1 6 117 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 8 51 264 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

1 6 99 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 61 

Iš viso: 12 75 586 

 

 

5.7. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės: 

  

Tikslinė grupė Edukacinių 

išvykų renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

1 6 12 

Iš viso: 1 6 12 

 

 



9 
 

5.8. Kitų renginių dalyvių tikslinės grupės: 

  

Tikslinė grupė Kitų renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 2 12 104 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 51 

Profesinio rengimo mokytojai 1 6 65 

Kita  1 6 68 

Iš viso: 5 30 288 

 

5.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 

 

Lektoriai Semi-

narų 

Kursų Pas-

kaitos 

Edukac

inės 

išvykos 

Gerosios 

patirties 

renginiai 

Kita Viso: 

Tarnybos specialistai 2 2 2 - - - 6 

Mokytojai praktikai 147 9 24  128 50 358 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo 

institucijų mokslininkai 

dėstytojai 

16 - - - - - 16 

Ministerijų, savivaldybių ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai 
4 - 1 2 2 - 9 

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

6 - - - - - 6 

Kiti  53 - 7 - 3 7 70 

Lektoriai iš užsienio šalių 7 - - - - - 7 

 

 

5.10. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 

 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Programa parengta rajono pedagogo 

 
106 

Programa parengta kviestinio lektoriaus 
 

53 
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5.11. Rajono metodinių būrelių pasitarimai: 
 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 3 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 4 

Pradinio ugdymo mokytojų 4 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos mokytojų 4 

Lietuvių kalbos mokytojų  3 

Anglų kalbos mokytojų 2 

Rusų kalbos mokytojų 2 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 2 

Geografijos mokytojų 3 

Matematikos mokytojų 1 

Informacinių technologijų mokytojų 3 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 2 

Dailės mokytojų 2 

Muzikos mokytojų  2 

Kūno kultūros mokytojų 2 

Socialinių pedagogų 5 

Specialiųjų pedagogų 3 

Logopedų 4 

Psichologų 8 

Karjeros koordinatorių 1 

Bibliotekininkų 1 

Direktorių pavaduotojų 2 

Iš viso: 68 

 
 

5.12. Ugdymo įstaigose surengtos edukacinės parodos: 
 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Ryškiai“. Organizatorius- 

Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis. 

2.  Kėdainių specialiosios mokyklos 1/2/3 lavinamųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, 

skirta Pasaulinei Dauno sindromo ir Tarptautinei Autizmo supratimo dienai, „Žaidžiame 

spalvomis”. Parodą parengė - vyresnioji specialioji pedagogė Ingrida Jurevičienė, Kėdainių 

specialioji mokykla. 
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3.  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka” ir Kėdainių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, Lietuva, esi…” darbų 

paroda. Organizatoriai - Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka” pedagogai. 

4.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2 b klasės mokinių darbų paroda „Užgavėnių 

kaukės“. Parengė mokytoja metodininkė Vilija Baltrūnienė, neformaliojo švietimo vadovė 

Vilija Baltrūnienė. 

5.  Kėdainių lopšelio/darželio „Aviliukas” projekto „Žaisk, judėk ir būsi sveikas” (projekte 

dalyvavo – Kėdainių l/d „Aviliukas”, Vilniaus l/d „Žirmūnėliai”, Panevėžio l/d „Vaikystė”) 

pristatymas: „Bendradarbiavimo galimybės ugdant vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo 

ir kitų sveikatą”.  

6.   Kėdainių m/d ,,Puriena" formalaus ir neformalaus ugdymo veiklų (taikant ,,Mąstymo 

žemėlapius") paroda ,,Etninės kultūros ugdymas Kėdainių mokykloje darželyje ,,Puriena“, 

skirta etnografinių regionų metams paminėti.  

7.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos KTU klasės „Jaunieji tyrėjai” mokinių (5 kl.) 

darbų paroda „Žiemos pasaka”.  

8.  Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo centro stendinis pranešimas „Pilietiškumo 

ugdymas kitaip“. Parengė: pavaduotoja ugdymui Ijola Petrauskienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Jolanta Vacebienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Gražina 

Dranseikienė, Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo centras.  

9.       Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos KTU klasės „Jaunieji tyrėjai” mokinių (5 kl.) 

darbų paroda „Žiemos pasaka”. Parodą parengė: dailės vyresnioji mokytoja Jolanta 

Adukauskienė, chemijos mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė; Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija.  

10.  Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ organizuoto rajono logopedų kūrybinio projekto 

„Kalba ir aš“ pristatymas”. Pristatymą parengė: vyresnioji logopedė Gitana Danilevičienė, 

Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“.  

11.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2 b klasės mokinių darbų paroda „Užgavėnių 

kaukės“. Parodą parengė: mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo vadovė Vilija 

Baltrūnienė.  

12.  Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Ryškiai“. Organizatorius- 

Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis. 

13.  Kėdainių specialiosios mokyklos 1/2/3 lavinamųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, 

skirta Pasaulinei Dauno sindromo ir Tarptautinei Autizmo supratimo dienai, „Žaižiame 

spalvomis”. Parodą parengė - vyresnioji specialioji pedagogė Ingrida Jurevičienė, Kėdainių 

specialioji mokykla. 

14.  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka” ir Kėdainių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, Lietuva, esi…” darbų 

paroda. Organizatoriai - Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka” pedagogai. 
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15.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2 b klasės mokinių darbų paroda „Užgavėnių 

kaukės“. Parengė mokytoja metodininkė Vilija Baltrūnienė, neformaliojo švietimo vadovė 

Vilija Baltrūnienė. 

16.  Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Moku piešti ...”.  Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Violeta Orlienė, Kėdainių 

r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinė mokykla. 

17.  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ ir Kėdainių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, Lietuva, esi...“ 

nugalėtojų darbų paroda. Parodos organizatorės - Kėdainių l/d „Pasaka” pedagogės.  

18.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio   amžiaus vaikų konkurso „Mylim žemę 

– saugom gamtą“ darbelių iš antrinių žaliavų paroda. Parodos organizatorės: socialinė 

pedagogė Rasa  Kvederienė, vyresnioji auklėtoja Asta Norvilienė, Kėdainių l/d „Pasaka“. 

19.  Kėdainių m/d „Vaikystė 2 - 4 kl. mokinių sukurtų knygelių "My First English Book" 

paroda.  Parodos organizatorė - vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, Kėdainių m/d 

„Vaikystė“. 

20.  Kėdainių rajono 5 - 6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Rašau 2016“ I - III vietų 

laimėtojų darbų paroda. Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, 

mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

21.  Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Moku piešti...”. Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Violeta Orlienė, 

Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio pagrindinė mokykla. 

22.  Kėdainių m/d „Vaikystė“ 2 - 4 kl. mokinių sukurtų knygelių „My First English Book“ 

paroda. Parodos organizatorė - vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, Kėdainių m/d 

„Vaikystė“. 

23.  Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 2-ų kl. mokinių kūrybinių darbelių iš sagų paroda. 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Vilija Baltrūnienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazija. 

24.  Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė” projekto „Iš mažų 

kamštelių dideli darbeliai“  dalyvių darbų paroda. Parodos organizatorės: priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių rajono 

Vilainių m/d „Obelėlė”. 

25.  Kėdainių l/d „Vyturėlis” ugdytinių kūrybinių darbelių paroda, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai, „Laiškai į ateitį”. Parodos organizatorė - vyresnioji socialinė pedagogė 

Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis”. 

26.  Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė” projekto „Iš mažų kamštelių 

dideli darbeliai“  dalyvių darbų paroda. Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių rajono Vilainių m/d 

„Obelėlė”. 

 



13 
 

27.  Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Kelionė į kūrybos 

pasaulį". Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, Kėdainių 

„Atžalyno” gimnazija.  

28.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos Rasos Juknevičienės kūrybinių 

darbų paroda, skirta Bibliotekų metams „Knygos skirtukas“. 

 

29.  Kėdainių dailės mokyklos ankstyvojo ir pradinio ugdymo vaikų darbų paroda, skirta 

Motinos dienai paminėti. Parodą parengė:  vyresnioji mokytoja Eligija Venslovienė, 

mokytoja metodininkė Inga Čičinskė, Kėdainių dailės mokykla. Organizatorė - direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Laisvyda Stogevičienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”. 

 

30.  Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 5 kl. mokinių vykdyto projekto „Mūsų bibliotekos“, 

skirto Bibliotekų metams, kūrybinių darbų paroda „Mano svajonių biblioteka“. Parodos 

organizatorės: vyresnioji mokytoja Jolita Mickienė, vyresnioji mokytoja Jolanta 

Adukauskienė, bibliotekininkė Danutė Valiaugienė. 

 

31.  Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 5 d kl. mokinių kūrybiniai darbai „Mano svajonių 

biblioteka“ (Bibliotekų metams skirtas projektas „Mūsų bibliotekos“).  

Mokinių darbų parodą parengė: vyr. lietuvių kalbos mokytoja Jolita Mickienė, 

bibliotekininkė Danutė Valiaugienė, vyr. dailės mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių 

J.Paukštelio progimnazija. 

32.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos 8 kl. mokinio Edvino Budevičiaus fotografijos paroda: 

„Pirmieji žingsniai". Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto" progimnazija.  

33.  Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena" ugdytinių, tėvelių ir pedagogų darbų paroda: 

„Knygos lapuose atgyja pasakėlės". Parodos organizatorės: vyresnioji meninio ugdymo 

pedagogė Dalytė Ivoškienė, vyresnioji auklėtoja Vilma Jasenkaitė,  vyresnioji auklėtoja 

Gražina Žiužnienė, Kėdainių m/d „Puriena”. 

34.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos 8 kl. mokinio Edvino Budevičiaus fotografijos paroda: 

„Pirmieji žingsniai". Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto" progimnazija.  

 

35.  Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centrą lankančių vaikų darbelių 

paroda: „Spalvoti jausmai“. Parodos organizatorės: socialinė darbuotoja Žydrė Pavolienė, 

neformalaus ugdymo pedagogė Jurgita Svetikienė, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“; 

socialinė pedagogė Dalia Šelekienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

36.  Kėdainių lopšelio - darželio ,,Vyturėlis" pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų 

paroda: ,,Akmenėlis turi šaltą širdį". Parodos organizatorės: auklėtoja metodininkė 

Genovaitė Cinkuvienė, vyr. socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis". 
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5.13. Ugdymo įstaigose vykę atviri renginiai: 
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) amžiaus vaikų  interaktyvus 

pilietiškumo ugdymo projektas „KAIP SURASTI LIETUVĄ 2016?“. Organizatoriai: Šėtos 

socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis 

„Aviliukas“. 

2.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių iš antrinių 

žaliavų konkursas „Mylim žemę – saugom gamtą“. Organizatorius - Kėdainių lopšelis-

darželis “Pasaka”. 

3.  Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių moksleivių viktorinos “Irkis į gilumą” 3-

as etapas. Organizatorius - Kauno arkivyskupijos katechetikos centras. 

4.  Kėdainių rajono vaikų kapelų/folkloro šventėje: „Raiba paukštele, pačiulbėk”. 

Organizatorius - Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“. 

5.  Šventė Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 metų mokiniams, 

turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų „Šnekučių teatras“. Organizatoriai: vyr. logopedė 

Gitana Danilevičienė, Kėdainių m/d „Puriena“; vyr. logopedė Eglė Leikuvienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazijos.  

6.  Kėdainių rajono lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos konkursas „Ant vyturio 

sparnų“. Organizatorius - Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“.  

7.  Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Velykinio zuikio 

linkėjimai”. Organizatorius - Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių pedagogai.  

8.  Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 2016”. 

Organizatorius - Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ . 

9.  Seminaras Kėdainių Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytojams „Motyvuojantis 

bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje. Stresinių situacijų 

valdymas. Komandos formavimas“.  

10.  Kėdainių lopšelio/darželio „Vyturėlis”specialiųjų poreikių vaikų, jų tėvelių ir pedagogų 

darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Po angelo sparnu”.  

11.  Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių konkursas „My first English book“. Organizatorė 

– vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, mokykla-darželis „Vaikystė“.  

12.  Kėdainių l/d „Žilvitis“ ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbelių paroda „Balta žiemos 

pasaka”. Parodą organizavo - vyresnioji auklėtoja Gitana Juodienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“.  

13.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 5 d klasės mokinių darbų kilnojamoji paroda 

„Vaizdu ir žodžiu apie Vytautės Žilinskaitės „Robotą ir peteliškę”. Parodą parengė: 

vyresnioji dailės mokytoja Jolanta Adukauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Jolita Mickienė; Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.  

14.  Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) amžiaus vaikų interaktyvus 

pilietiškumo ugdymo projektas „KAIP SURASTI LIETUVĄ‘ 2016?“. Organizatoriai: 

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis 

„Aviliukas“.  

15.  Kėdainių rajono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kovo 11-oji“. Organizatorius – 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.  

16.  Akcija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, ugdytiniams ir 

tėvams „Gimtųjų žodžių apkabinti“. Organizatoriai: Kėdainių l/d „Aviliukas“ kalbos ir 

bendravimo darbo grupė. Vadovė - vyresnioji auklėtoja Diana Kuliešienė.  
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17. Nacionalinio moksleivių čempionato „MAKARONŲ TILTAI - 2016” moksleivių atrankos 

etapas. Organizatoriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kėdainių šviesioji 

gimnazija.  

18. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi…”. Organizatorius – Kėdainių l/d „Pasaka”.  

19. Rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Velykinio zuikio linkėjimai“. 

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių pedagogų komanda.  

20. Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) amžiaus vaikų  interaktyvus 

pilietiškumo ugdymo projektas „KAIP SURASTI LIETUVĄ‘ 2016?“.  

Organizatoriai: Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, 

lopšelis-darželis „Aviliukas“. 

21. Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių iš antrinių 

žaliavų konkursas „Mylim žemę – saugom gamtą“. Organizatorius – Kėdainių lopšelis-

darželis “Pasaka”. 

22. Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių moksleivių viktorinos “Irkis į gilumą” 3-

as etapas. Organizatorius –  Kauno arkivyskupijos katechetikos centras. 

23. Kėdainių rajono vaikų kapelų/folkloro šventėje: „Raiba paukštele, pačiulbėk”. 

Organizatorius – Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“. 

24. Šventė Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 metų mokiniams, 

turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų „Šnekučių teatras“. Organizatoriai:  vyr. logopedė 

Gitana Danilevičienė, Kėdainių m/d „Puriena“; vyr. logopedė Eglė Leikuvienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazijos.  

25. Kėdainių rajono lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos konkursas „Ant vyturio 

sparnų“. Organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“.  

26. Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Velykinio zuikio 

linkėjimai”. Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių pedagogai.  

27. Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 2016”. 

Organizatoriai - Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ . 

28. 
Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija: „Mintis per žodį knygą audžia“. 

Organizatorius - Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.  

29. Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams: „Ikimokyklinukų ugdymas 

lauke - kaip prisijaukinti lauką?“. Lektoriai: steigėjas Žilvinas Karpis, auklėtoja Dovilė 

Parniauskaitė, VšĮ „Lauko darželis“. Organizatorius - Kėdainių lopšelis darželis 

„Aviliukas”.  

30. Atvira integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 6 klasei „Žmonės skirtinguose  

pasauliuose”  pagal Džonatano Svifto knygą „Guliverio kelionės”. 

Pamoką vedė: mokytoja metodininkė Daiva Barauskienė, mokytoja metodininkė Ina 

Krasauskienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazija.  

31. Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų folklorinių ansamblių projektas: 

„Ei, mažiukai, duokim garo 2016”. Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis” komanda.   

32. Šalies vaikų piešinių konkursas, skirtas bendruomenių metams: „Mano šeima sportuoja“. 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

33. Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė” bendras projektas: „Iš mažų 

kamštelių dideli darbeliai“. Projekto vadovės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”. 
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34. Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 5 - 8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta 

pasaulinei Žemės dienai „Saugokime Žemę”. Parodą parengė: mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, vyresnioji mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių J.Paukštelio 

progimnazija. 

35. Kvadrato varžybos „Sportas - sveikata, tad sportuokim visada !“. Dalyvavo Kėdainių r. 

Vilainių m/d „Obelėlė“, Kėdainių m/d „Puriena", Kėdainių m/d/ „Vaikystė“, Kėdainių r. 

Truskavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių 

J.Paukštelio progimnazijos Tiskūnų skyriaus mokiniai. Organizatoriai: mokytoja 

metodininkė Laima Lukoševičienė, mokytoja metodininkė Violeta Lukoševičienė, Kėdainių 

r. Vilainių m/d „Obelėlė". 

36. Mokymai Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pedagogams: „Vaikų turizmo renginių 

organizavimo tvarka ir dokumentai“. Lektorė - Rima Stasionytė, UAB „Verslo aljansas”. 

 

37. Saugaus eismo viktorina Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

priešmokyklinio amžiaus vaikams: „Moki žodį - žinai kelią“. Organizatorius - Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ pedagogų komanda. 

38. Respublikinė moksleivių konferencija: „Peštinukai – vidurio Lietuvos žydų kultūros 

pabaiga“. Organizatorius - Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazijos pedagogai. 

39. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenės šventė 

„GARBĖS DIENA“. Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušos“ progimnazija.  

40. Sveikatingumo diena „MAŽASIS OLIMPAS“. Organizatorės: mokytoja metodininkė 

Danutė Rinkevičienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius; Kristina 

Marmaitė, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė. 

41. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos V-osios OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS. Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušos“ progimnazija. 

 

42. Atvira pamoka 6 klasėje: „Aleksandro Makedoniečio užkariavimai” (skaitymo strategijų 

taikymas ir kolegialus grįžtamasis ryšys). Pamoką vedė: mokytoja metodininkė Ledina 

Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.  

43. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencija: „Miško 

gėrybės”. Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla. 

44. LSU Kėdainių  „Aušros" progimnazijos rajoninė 1-6 klasių mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, popietė: „Pasaka kitaip". Organizatorės: direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Daiva Plungienė, spec. pedagogė metodininkė Asta Dikidži, logopedė 

metodininkė Laisvė Sarulienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja Marija Misienė, kūno 

kultūros mokytoja metodininkė Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros" progimnazija.                                                                              

45. Akcija „Pradžiuginkim širdį senolių”. Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė Audronė Gailiuvienė, meninio ugdymo pedagogė Laima Avičiuvienė, 

Kėdainių l/d „Aviliukas“.  

46. Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ II - 

asis etapas. Organizatorė - tikybos mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė. Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija. 

 

48. Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis" dorovinių vertybių ugdymo projektas: „Auginkime 

gėrį - gerumu". Organizatorės: auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, vyr socialinė 

pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis".         

                                                                      

49. Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika“. Organizatorė - muzikos mokytoja 

metodininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
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6. VEIKLOS REZULTATAI: SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 

6.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 
 

  Įvertinimų 

skaičius 

Pastabos 

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimų 

 

- Kai vertina tik 1 specialistas. 

Atlikta kompleksinio pedagoginio 

psichologinio vaikų įvertinimų 

155 Vertina keli specialistai. 
Į vertinimą įeina pirminis pokalbis su 

tėvais ir vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo 

įvertinimų  

10 Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais ir 

vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta gabių vaikų įvertinimų     - Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais ir 

vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta įvertinimų dėl profesijos 

pasirinkimo 

- Į vertinimą įeina pokalbis ir vertinimo 

išvadų pristatymas. 

Išvados tikslinimas Pažymoje  (8 

priedas) 

5 Pagal pateiktus dokumentus 

 

Paruošta pažymų dėl egzaminų 

pritaikymo  

7 Pagal pateiktus dokumentus 
 

 
 

6.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas: 
 

Klientų 

grupė 

Konsultacijų skaičius 

Specialiojo 

pedagogo 

Logopedo Psichologo Socialinio pedagogo 

PPT M-

loje 
el.p./ 
tel. 

PPT M-

loje 
el.p./ 
tel. 

PPT M-

loje 
el.p./ 
tel. 

PPT M-loje el.p./ tel. 

Pedagogai 17 1 4 11 - 9 10 2 9 4 - 5 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

99 3 21 84 - 41 9 - - 2 - 18 

Švietimo 

įstaigų 

vadovai 

13 - 5 2 - 3 - - 4 - - 1 

Tėvai 111 - - 113 - - 97 24 34 154 - 11 

Vaikai/mok

iniai 

3 - - 1 - - 103 - - 2 - - 

Kiti - - - - - - - - - 4 - 23 

Iš viso 243 4 30 211 - 53 219 26 47 166 - 58 
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6.3. Psichologinės pagalbos teikimas: 
  

Problema Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  
 

Tėv

ų, 

glob

ėjų 

Švieti

mo 

pagalb

os 

specia

listų 

Peda

gogų 
Vaik

ų 
Tėv

ų, 
glob

ėjų 

Švieti

mo 

pagalb

os 

specia

listų 

Peda

gogų 
Vaik

ų 

Elgesio ar/ir emocijų 
(hiperaktyvumo sutrikimas, depresiškumas, 
prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, 

drovumas, uždarumas, agresyvumas, piktumas, 

pervargimas, neklusnumas, melavimas, 
manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, 

perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas 

kvaišalais ir pan.) 

2   2 14   16 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir 

vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių, 
šeimos narių; vienišumas) 

9 2 4 43 11 2 4 101 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

91 3 15 24 98 3 15 44 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 
psichologinis apleistumas, fizinė ar 

psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

  4 6   4 32 

Patyčios ir smurtas (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.)  
   12    18 

Klinikinės (neurozės (tikai, enurezė, 

įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.), depresija, 
elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, 

nerimo sutrikimas, potrauminio streso 

sindromas, priklausomybės ir kt.) 

1    6    

Asmenybės savęs pažinimo ir 

augimo (savivertė, savęs pažinimas ir 

saviugda) 

   24    41 

Iš viso: 92 5 23 111 129 5 23 252 

 
 

6.4. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas: 
 

Problema  Specialiojo 

pedagogo 

Logopedo Surdopedagogo Tiflopedagogo 

 Klientų  
skaičius  

Pratybų 

skaičius 
Klientų  
skaičius  

Pratybų 

skaičius 
Klientų  
skaičius  

Pratybų 

skaičius 
Klientų  
skaičius  

Pratybų 

skaičius 

Kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimai 

- - 1 10 - - - - 

 
 

6.5. Metodinė veikla: 
 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

PPT patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas metodinėse dienose 3 1 
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Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinėje  veikloje 8 2 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų metodinėje  

veikloje 

4 - 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinėje  veikloje 3 - 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinėje  

veikloje 

3 3 

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų 

aptariamuose 

- 1 

Pedagoginės veiklos vertinimas  atestuojantis specialiąjam 

pedagogui 

- 4 

Psichologų asistentų  ir pirmus metus dirbančių psichologų 

kuravimas 

- 1 

 

6.6. Pedagoginis psichologinis švietimas: 
 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius 

 

Specialiojo 

pedagogo 
Logopedo Psichologo Socialinio 

pedagogo 
 

Seminarai (trukmė –ne mažiau 

6-8 val.) 
    

Pedagogams 6 6 8  

Švietimo pagalbos 

specialistams 

- - - 2 

Paskaitos/Pranešimai  - - - - 

Tėvams  1 24 8 

Vaikams   2  

Pedagogams 1 1 2  

Švietimo pagalbos 

specialistams 

- - - 1 

Mokymai     

Tėvams - - - 20 

Vaikams - - 1 8 

Straipsniai 

spaudoje/internete 

- - - 3 

Rekomendacijų, 

lankstinukų rengimas  

- - - 1 

Atvejų aptarimai, analizė 
(konsultacijų, kursų, situacijų aptarimas su 
PPT specialistais, ieškant sprendimo, 

pasidalinant patirtimi, reflektuojant) 

- - 3 - 

Kita: projektų aptarimai 

pasidalinant patirtimi. 
 

- - 1 1 
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6.7. Prevencinė veikla: 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius  

(posėdžių skaičius) 

PPT patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos 

veikloje: psichologė dalyvauja savivaldybės vaiko 

gerovės komisijos veikloje. 

  

 

4 

PPT inicijuoti ar įgyvendinti projektai: Kėdainių r. 

savivaldybės finansuojamas projektas „SUP poreikių 

vaikas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje  Mažais 

žingsneliais mokyklos link”. 

  

1 

PPT dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose 

projektuose: 
● socialinė pedagogė ir psichologė dalyvavo 

neformaliojo vaikų švietimo programoje “Savanoriauk, 

pažink ir keiskis”; 
● socialinė pedagogė dalyvavo vaikų vasaros užimtumo 

projekte “Senieji lietuvių amatai”; 

● psichologė dalyvavo rajono  darželio organizuotame 

projekte “Sėkminga emocinė vaiko raida”. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Tarpžinybiniai / tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 
● psichologė dalyvauja Kėdainoių rajono savivaldybės 

narkotikų kontrolės komiteto veikloje; 

● psichologė dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros 

centro etikos komisijos veikloje. 

  

Kita: psichologinės pagalbos linijos telefonas. 6 skambučiai  

 
 

6.8. Kvalifikacijos tobulinimas: 

Veikla Priemonių skaičius Pastabos 

Dalyvavimas seminaruose: 

● specialioji pedagogė 
● logopedė 
● psichologė 
● socialinė pedagogė 

 

3 

- 

7 

5 

Gauti pažymėjimai 

3 

- 

7 

Dalyvavimas mokymuose: 

● psichologė 
● socialinė pedagogė 

 

2 

1 

Gauti pažymėjimai 

2 

1 

Dalyvavimas konferencijose: 

● specialioji pedagogė 
● socialinė pedagogė 
● psichologė 
● logopedė 

 

2 

3 

1 

2 

Gauti pažymėjimai 

2 

3 

1 

2 

Dalyvavimas supervizijose: 

● psichologė 

 

1 

 

Kita:  

 sertifikuotų Olweus programos instruktorių 

susitikimai 

 

2 
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6.9. Kita veikla: 
 

Veikla Priemonių 

skaičius 

Pastabos 

Dalyvavimas PPT posėdžiuose, pasitarimuose  Pasitarimai vyksta 

kiekvieną pirmadienį. 

Psichologė veda bendravimo su vaikais tobulinimo 

kursus, skirtus tėvams pagal teismo nutartį. 

2 grupės: 6 dalyviai Kursai vyko gegužės - 

birželio mėn. ir spalio - 

lapkričio mėn. 

 
 

7. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 
 

7.1. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius: 
 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  4-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. 1 šalies etapas 

2.  22 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. 6 zonos etapas 

3.  65 – oji Lietuvos 9 – 12 kl. mokinių matematikos olimpiada. 57 rajono etapas 

4.  49– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 31 rajono etapas 

5.  54 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 27 rajono etapas 

6.  64-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. 17 rajono etapas 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. 24 rajono etapas 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada. 40 rajono etapas 

9.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 26 rajono etapas 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 kl. mokiniams. 14 rajono etapas 

11.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) k. olimpiada. 3 rajono etapas 

12.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. 21 rajono etapas 

13.  28- oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. 10 rajono etapas 

14.  48 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 6 rajono etapas 

15.  Lietuvos 5-12 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas.  31 rajono etapas 

16.  45 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas. 14 rajono etapas 

17.  27–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. 19 rajono etapas 

18.  6-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė. 20 raj.konkursas 

19.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada. 21 raj.konkursas 

20.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 24 raj.konkursas 

21.  5 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 92 raj.konkursas 

22.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada. 48 raj.konkursas 

23.  8 – ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada. 25 raj.konkursas 

24. 8 – ųjų klasių mokinių biologijos olimpiada.  16 raj.konkursas 

25. 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.  32 raj.konkursas 

26. Lietuvos 9-10 kl. mokinių anglų kalbos konkursas. 22 raj.konkursas 

27. 8 – ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas. 35 raj.konkursas 
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28. 6– ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas. 31 raj.konkursas 

29. 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas.  73 raj.konkursas 

30. 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 82 raj.konkursas 

31. 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 93 raj.konkursas 

32.  Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursas „Dainų 

dainelė“. 

63 rajono etapas 

Iš viso: 1024  

Kėdainių r. savivaldybės administracija skyrė 4,0 tūkst. eurų mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų 

organizavimui (kelionės išlaidų kompensavimas į zonos ir šalies etapus, kitų prekių įsigijimas). 

 

7.2. Rajono mokinių tarybos veikla, renginiai mokiniams: 

Eil. 

Nr. 

Mokymai, diskusijos 

1. Mokymai Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „ Kėdainių rajono 

mokinių tarybos veiklos pristatymas. Mokinių savivaldos  formavimas Dotnuvos 

pagrindinėje mokykloje“. Mokymus vedė rajoninės mokinių tarybos narės: Augustė 

Dumčiūtė, Ineta Stebulytė. 

2. Kėdainių rajono mokinių tarybos narių kompetencijų kėlimo diena. Mokymus vedė KRMT 

pirmininkė Birutė Jankauskaitė 

3. Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos stiprinimo mokymai. Mokymų vadovė– Akvilė 

Burneikaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė. 

4. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų forumas: „Mokiniai – aktyvūs rajono 

savivaldybės jaunimo politikos atstovai“. 

5. LMS pavasario forumas. 

6. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų vadovų klubas.   

7. Paskaita-diskusija rajono mokinių savivaldos institucijos nariams: „Koks jaunimo balsas 

šių dienų politikoje?“. Lektorius - 15 min.politikos apžvalgininkas Paulius Gritėnas 

8. Mokymai „Ryto“ progimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Komanda kaip 

kumštis“.  Mokymus vedė KRMT komanda 

9. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų  forumas: „Valia 

keisti-galia kurti“. 

10. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų konkursas „Bendruomeniškiausia 2016 metų 

mokinių savivaldos institucija“. 

11. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

12. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminis 

forumas: „Kai tikslai virsta darbais-svajonės tampa realybe“. 

13. Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: 

Marta Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 
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14. Mokymai Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. 

 Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – mokiniams - 2!”. 

15. Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: „Kaip 

sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

16. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: 

Marta Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

17. Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė,  Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

18. Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

19. Mokymai Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai“. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

20. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

21. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Marta 

Gadišauskaitė, Augustė Dumčiūtė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas „Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų šturmo dalis”. 

22. Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo 

politikos labirintai“. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė 

Jankauskaitė.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas 

„Mokiniai – mokiniams - 2!”. 

23. Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai“. Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

24. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas-2016 

25. Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS „Dabartį kuriame kartu“. 
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26. Sėkmės istorijų pristatymas: „Kodėl verta savanoriauti?“. Istorijas pristatė - Savanorių 

klubas. 

27. Mokymai rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariams: „Motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimo dirbtuvės jaunimui“. Mokymus vedė -  VŠĮ „Juoda avis“. 

28. Žurnalistės Živilės Karevaitės paskaita rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariams: „Kaip tampama šių dienų herojais?“. 

29.  Bendrovės „Nordic Sugar Kėdainiai“ vadovo Dainiaus Cibulskio pašnekesiai su rajono 

mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariais  apie karjerą.  

30.  LMS biuro narės Gintarės Vikmonaitės paskaita apie jaunimo politikos struktūrą.  

31. LMS Valdybos narės Godos Katkutės paskaita: Žvilgsnis į LMS iš vidaus“.  

32. Mokinių savivaldos institucijų koordinatorių valandėlė: „Mūsų vaidmuo mokinių 

savivaldos institucijų veikloje“. 

33. Politologo Lino Kojalos paskaita: ,,Kaip atpažinti propagandą?‘‘.   

34. Kauno ,,Apskrito stalo‘‘ valdybos nario Simo Sirtauto paskaita: ,,Ar moksleivio idėjos gali 

tapti realybe mieste ir valstybėje?‘‘. 

35. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos stiprinimo metodai”. 

 Mokymus vedė Klaudijus Melys, LMS Alumni. 

36. Jaunimo darbuotojo Andriaus Ūdros mokymai rajono mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams:  „Benruomeniškumas mokyklų savivaldų institucijose“. 

37. Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vadovo Igno Rusilo mokymai rajono mokyklų 

mokinių savivaldos institucijų nariams: „Jaunimo lyderis, jo atsakomybė ir veiklos 

funkcijos“.  

38. Internetinio portalo Bernardinai lt.vyresniojo redaktoriaus pavaduotojaus Donato Puslio 

paskaita „Begalių galia arba V.Havelo pilietinės visuomenės idėja“. 

 

 

8. VEIKLOS REZULTATAI: NEFORMALUS VAIKŲ IR TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

8.1. Neformalusis vaikų švietimas:  
 

Eil

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Savęs kaip asmenybės pažinimas”. Lektorė - Arūnė Jakutienė, psichologė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

2.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių metodų taikymas”( I dalis). Lektorė - socialinė 

pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

3.  Kėdainių rajono mokinių savivaldos institucijų vadovų klubo posėdis. Klubą organizuoja – 

Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė, Šviesioji gimnazija. 

4.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių metodų taikymas”( II dalis). Lektorė - socialinė 

pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

5.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Debesų technologijos” (I dalis). Lektorė - Rūta Tiškuvienė, metodininkė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

6.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 
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„Komandinis darbas ir socialiniai ryšiai”. Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė ir vyr. 

socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 

7.  Mokymai Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 d kl. mokiniams: „Ar svarbūs vertybiniai 

sprendimai ir savęs pažinimas renkantis profesiją?“. Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė 

Neringa Vaicekauskienė; ugdymo karjerai konsultantas Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba.  

8.  Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2016”. Kviečiame organizuoti „Suaugusiųjų minčių 

galeriją”, kuriose pedagogai, tėvai, seneliai rašytų savo mintis, eiles, linkėjimus, patarimus, 

atsiminimus ir pasidalintų su mokiniais, taip prisidėdami prie patyčių mažinimo 

bendruomenėje. Organizatorius – socialinių pedagogų metodinis būrelis. 

9.  Paskaita vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų bendruomenės nariams: 

„Kodėl tėvams svarbu ugdyti vaikams empatiją”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

10.  Kėdainių rajono mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų narių forumas: 

„Mokiniai – aktyvūs rajono savivaldybės jaunimo politikos atstovai“. Organizatorius- 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 

11.  Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forumas. Dalyvavo Kėdainių rajono mokinių tarybos 

atstovai. 

12.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai:  

 „Ką svarbu žinoti savanoriaujant?“. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, neformaliojo 

vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 „Debesų technologijos” (II dalis). Lektorė - Rūta Tiškuvienė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 „Kodėl savanoriui reikalinga organizacija?“. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 „Jausmai ir pykčio valdymas“. Lektorė - Arūnė Jakutienė, psichologė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

13.  Bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 kl. (gimnazijų 1-4 kl.) mokinių konferencija: „Dovanai 

gavote, dovanai ir duokite!” (Mt 10,8), skirta Gailestingumo  metams paminėti. 

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos dorinio ugdymo, menų ir 

technologijų metodikos grupė. 

14.  Popietė rajono priešmokyklinio ugdymo ir 1- 6 kl. mokiniams, turintiems SUP, „Pasaka 

kitaip“. Organizatoriai: dir. pavaduotoja Rita Lukoševičienė, dir. pavaduotoja Daiva 

Plungienė, spec. pedagogė metodininkė Asta Dikidži, soc. pedagogė metodininkė Laisvė 

Sarulienė, pailg. dienos gr. auklėtoja Marija Misienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

15.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

 „Savanorių praktinės veiklos proceso organizavimas”. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos 

magistrė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė; 

 „Debesų technologijos” (3 dalis). Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė. 

16.  Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas: 

„Bendruomeniškiausia 2016 metų mokinių savivaldos institucija”. Organizatorius - Kėdainių 

rajono mokinių taryba. 

17.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 
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„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

ugdytiniams. 

18.  Ugdymo karjerai mokymai Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokiniams: „Profesijos 

pasirinkimas ir mano interesai, norai, galimybės“. Lektorius - edukologijos mokslų magistras 

Henrikas Vaicekauskas, ugdymo karjerai konsultantas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius. 

19.  Kultūrinis - pažintinis renginys „Pažink Akademijos miestelį!”. Komandos lankys vietos 

įstaigas, susipažins su jų veiklą, darbuotojais, parengs pristatymus. Organizatorius - Kėdainių 

r. Akademijos gimnazijos Lyderių klubas.  

20.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose.   

21.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai Kėdainių m/d „Puriena” auklėtiniams.                                                                      

22.  Kėdainių rajono Dotnuvos ir Surviliškio V.Svirskio pagrindinių mokyklų 5 - 6 kl. mokinių 

edukacinė programa „Česlovo Milošo kūrybos keliais …”. Organizatorės: vyr. mokytoja 

Lolita Stankuvienė, vyr. mokytoja Indrė Giedraitienė, mokytoja Dalia Bružienė, Kėdainių 

rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla; vyr. mokytoja Irena Pusvaškienė, Kėdainių rajono 

Surviliškio V.Svirskio pagrindinė mokykla.  

23.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: „Asmenybės potencialo vystymas per kūrybinę 

raišką”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba.  

24.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

 „Savanorių praktinės veiklos įsivertinimas”. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 „Asmenybės potencialo vystymas per kūrybinę raišką”(1 dalis). Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

25.  Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” dienos centro  vasaros užimtumo projekto „Senieji 

lietuvių amatai” užsiėmimai: „Bendravimo įgūdžių ugdymas Pažink draugų pomėgius”; 

„Lietuvių tautinės juostos ir jų raštai“. Užsiėmimus vedė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

26.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

 „Kelias į tarptautinę savanorišką tarnybą”. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 „Debesų technologijos” (4 dalis). Lektorė - Rūta Tiškuvienė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

27.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: „Asmenybės potencialo vystymas per kūrybinę raišką”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

28.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: „Improvizacija veikloje. Programos apžvalga”. Lektorė – 

Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
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29.  Mokinių savanoriškos veiklos klubo narių pasitarimas. 

30.  Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

31.  Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Kaip 

sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   

32.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminis forumas. 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 

33.  Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   

34.  Mokymai Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. 

Mokymus vedė: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.   

35.  Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: „Kaip 

sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   

36.  Mokinių savanoriškos veiklos klubo diskusija: „Studijos Lietuvoje ir užsienyje”. 

37.  Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė  ir Augustė 

Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba. 

38.  Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą 

lankančiais vaikais: „Vardų kryžiažodis”. Užsiėmimus vedė: vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

39.  Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių 

rajono mokinių taryba. 

40.  Emocinių  įgūdžių formavimo užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų 

dienos centrą lankančiais vaikais. Užsiėmimus vedė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

41.  Mokymai mokinių savanoriškos veiklos klubo nariams: „Oratorystės menas”. Lektorė - 

Antanida Likšienė, Oratorių trenerė. 

42.  Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 

43.  Mokymai Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. 

Mokymus vedė: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė. 

44.   Praktiniai užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą 

lankančiais vaikais: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. Užsiėmimus vedė: vyr. socialinė 

pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

45.  Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 

46.  Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinio amžiaus vaikams: „Noriu bendrauti ir pažinti 
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nuotaikas“. Praktiniai užsiėmimai: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. Užsiėmimus vedė: 

vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, vyr. socialinė 

pedagogė Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”. 

47.  Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams:  

„Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus vedė: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių 

rajono mokinių taryba. 

48.  Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams:  

„Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus vedė: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė. 

49.  Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai“. Mokymus vedė: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė. 

50.  Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas. 

51.  Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą 

lankančiais vaikais: „Sprendžiu problemą”. Užsiėmimus vedė: vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

52.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Vadovų klubo 

posėdis. 

53.  Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Oratorystės menas”. Lektorė - 

Antanida Likšienė, sertifikuota oratorių trenerė. 

54.  Mokymai Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai”. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė. 

55.  Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS. Organizatorius -   Kėdainių rajono 

mokinių taryba.  

56.  Kėdainių dekanato Jaunimo diena: „Pažink gailestingumą!“. Renginio organizatorius – 

Kėdainių dekanato parapija. 

57.  Vaikų sportinės žaidynės: „Nykštukų šėlsmas”. Organizatoriai: auklėtoja metodininkė Daiva 

Kasperiūnienė, vyr. auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Pasaka”; auklėtoja 

metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”; vyr. auklėtoja Jolanta 

Kasperavičienė, Kėdainių  l/d „Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių  l/d 

„Žilvitis”. 

58.  Užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, 

bei jų tėvams: „Saulė ant elnio ragų”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

59.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Vadovų klubo 

posėdis.                

60.  Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Savanorystės samprata”. Lektorė - 

Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

61.  Kėdainių miesto mokyklų mokinių savivaldos institucijų forumas: „Bendradarbiauk, o ne 

kariauk!”. Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė ir mokinių 

savivalda, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

62.  Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos stiprinimo metodai”. 

Mokymus vedė - Klaudijus Melys, LMS Alumni.  
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8.2. Neformalusis tėvų švietimas: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  Ugdymo įstaigose veikiančių Tėvų klubų narių I - asis susitikimas. Susitikimo tikslas – 

aptarti Tėvų klubų bendradarbiavimo galimybes ir būdus, pasidalinti turima patirtimi.  

2.  Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2016”.  

3.  Paskaita vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų bendruomenės 

nariams: „Kodėl tėvams svarbu ugdyti vaikams empatiją?”. Lektorė - vyr. socialinė 

pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

4.  Socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenės nariams: „Tėvų elgesio pasekmės vaikams”. Užsiėmimus vedė – vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  

5.  Kėdainių rajono Tėvų klubo steigiamasis susirinkimas. Darbotvarkėje: alkoholio bei 

narkotikų vartojimo prevencija ugdymo įstaigose; organizaciniai klausimai dėl rajono Tėvų 

klubo veiklos;  

6.  Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

laikino apgyvendinimo namų bendruomenės nariams: „Vaiko poreikiai: kaip juos suprasti ir 

tenkinti?”. Užsiėmimus vedė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

7. Paskaita Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokinių tėvams: 

„Empatijos jausmo ugdymas. Tėvų vaidmuo”.  

Lektorė – vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

8. Paskaita Kėdainių m/d „Puriena” ugdytinių tėvams: „Tėvai nustato ribas“. 

Lektorė – psichologė  Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

9. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

10. Praktiniai užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenės nariams: „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas”. Užsiėmimus vedė - vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

11. Paskaitos Dotnuvos seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

12. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir 

vaikams namų bendruomenės nariams: „Smurtas prieš vaikus šeimoje ”. Lektorė - vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

13. Paskaita m/d „Puriena” tėvams: „Kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje?“. Lektorė - 

psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

14. Seminaras tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus: 

„Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir iššūkiai”. Lektorė - logopedė 

metodininkė Loreta Grikainienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 

15. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro bendruomenei: 
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„Paauglystė - kas tai?”. Lektorė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

16. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - 

psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

17. Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus 

ikimokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikų tėvams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

18. Paskaita Kėdainių m/d „Vaikystė“ priešmokyklinių grupių tėvams: „Vaikų pyktis ir 

agresija“. Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 

19. Paskaita Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos bendruomenės nariams: „Paauglystė - kas 

tai?”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

20. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir 

vaikams namų bendruomenės nariams: „Tėvų elgesio pasekmės vaikams”. Lektorė - vyr. 

socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

21. Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių seniūnijos šeimai. Lektorė 

- vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

22. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 6 – 7 kl. mokiniams ir jų tėvams: ,,Kaip mokytis 

lengviau ir su džiaugsmu?". Lektorė – socialinių mokslų magistrė Jurgita Juknaitė Kozlova, 

VšĮ ,,Laimi visi" vadovė. 

23. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir 

vaikams namų bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė 

pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

24. Paskaita Kėdainių rajono Krakių seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 
 

9. VEIKLOS REZULTATAI: MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE 

DOKUMENTACIJA IR NEMOKAMA LITERATŪRA 

Tarnybos specialistė parengė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokyklinės 

dokumentacijos poreikių suvestinę, teikė užsakymą ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (Geležinio 

Vilko g.12, Vilnius), apmokėjo, parvežė ir paskirstė/perdavė mokykloms.  

Taip pat reguliariai iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro buvo parvežama ir mokykloms 

paskirstoma/perduodama nemokama literatūra.   
 
 

10. VEIKLOS REZULTATAI: KITA VEIKLA 

 

10.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano (2015 m. gruodžio 

30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-295) koordinavimas: 

 

Eil 

Nr. 

Vykdytojo 

pavadinimas 

Vykdytos veiklos Asigna

vimai 
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1.  Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

(TAU) 

Kauno 

apskrities 

filialo 

Kėdainių 

humanitarini

ų ir socialinių 

mokslų 

fakultetas 

37 TAU lankytojai išklausė paskaitas teisėsaugos (teismų veikla, 

naujausi teisės aktai, teisminio procesi simuliacija), kultūros 

(Lietuvos dvarai, Stolypinų giminė Kėdainių krašte, islamo 

istorija, žydų istorija), psichologijos (Daugiasluosnis intelektas), 

oratorinio meno temomis.  

71 TAU lankytojais susipažino su Biržų pilies ir Radvilų giminės 

istorija, ekspozicijomis, Biržų krašto amatais, lankėsi Biržų 

nacional. parko muziejuje. 

49 TAU lankytojai lankėsi Vilniuje ir susipažino su kostiumo ir 

mados istorija, A.Vasiljevo vakarinių suknelių kolekcija.  

TAU lankytojai išklausė A1, A2 ir B1 anglų kalbos ir A1, B1 

vokiečių kalbos kursus (14 akad. val.). 

400,00 

2.  Kėdainių 

trečiojo 

amžiaus 

universitetas 

(TAU) 

50 TAU lankytojų dalyvavo sveikatos ir fizinio aktyvumo 

užsiėmimuose (10 akad. val.).  

100,00 

3.  Kėdainių 

suaugusiųjų 

ir jaunimo 

mokymo 

centras 

Rugsėjo-gruodžio mėn. vyko vyko aerobikos, jogos, pilates (2 

kartus per savaitę) ir profesinio mokymo (5 kartus per savaitę), 

gyvenimo įgūdžių ugdymo (pagal atskirą grafiką) užsiėmimai 

suaugusiems. 

Lapkričio mėn. buvo organizuota suaugusiųjų švietimo savaitė.  

Iš viso organizuotose veiklose dalyvavo 250 dalyvių. 

750,00 

4.  Kėdainių 

kalbų 

mokykla 

Rugsėjo-gruodžio mėn. organizuoti anglų k. kursai ir mokymai 

suaugusiems (32 akad. val.), kuriuose dalyvavo 30 dalyvių.  

250,00 

5.  Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Lakričio – gruodžio mėn. suaugusiems vyko anglų k. kursai (12 

akad. val.), kuriuose dalyvavo 30 dalyvių ir mokymai “Pozityvi 

tėvystė” (12 akad. val.).  

Anglų k. kursuose dalyvavo 30 dalyvių. Mokymuose “Pozityvi 

tėvystė” dalyvavo 49 dalyviai iš Dotnuvos, Surviliškio, Krakių ir 

Pelėdnagių seniūnijų. 

200,00 

6.  Kėdainių 

krašto 

muziejus 

Kovo 23 d. vyko seminaras suaugusiems „Tautinio paveldo 

pristatymas – šiaudų menai“.  Seminaro metu dalyviai susipažino 

su tradicinių sodų rišimo tradicijomis, mokėsi sodų gamybos 

technologijos. Seminare dalyvavo 32 suaugę žmonės. 

Balandžio 26 d. vyko seminaras suaugusiems „Šieno skulptūrų ir 

dekoracijų gamyba“. Seminaro metu dalyviai susipažino su šieno 

skulptūrų ir dekoracijų gamyba, mokėsi  iš šieno pasigaminti 

paukščius ir kitas figūras. Seminare dalyvavo 22 žmonės.  

Birželio 1 d. vyko paskaita suaugusiems „Gydomosios vaistažolių 

ir medaus savybės“, kurioje dalyvavo 31 žmogus.  

Birželio 30 d. suaugusiems vyko paskaita „Gydomosios 

vaistažolių ir medaus savybės“. Paskaitos metu dalyviai buvo 

supažindinti su vaistažolių ir medaus gydomosiomis savybėmis bei 

jų panaudojimu buityje. Paskaitoje dalyvavo 31 žmogus.  

Balandžio 18 d., 25 d. ir gegužės 2 d., 9 d., 16 d. vyko amatų 

mokymai suaugusiems „Tautinių juostų pynimas“. Pintinių juostų 

pynimo amato mokėsi 17 žmonių. 

400,00 
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Birželio 3 d., 6 d., 10 d., 13d., 16 d., 20 d. ir liepos 1 d. vyko  

amatų mokymai suaugusiems „Vytinių juostų audimas“. Vytinio 

juostų amato mokėsi 7 žmonės. 

7.  Kėdainių 

Dailės 

mokykla 

Spalio mėn. suaugusiems vyko kursai ir paskaitos, kuriuose 

dalyvavo 47 klausytojai. Dalyviai susipažino su odos ir tekstilės 

apdirbimo technologija, klausėsi paskaitų apie Lietuvos 

dailininkus ir Kėdainių archeologiją.   

300,00 

8.  Kėdainių 

kultūros 

centras 

Spalio mėn. suaugusiems vyko choreografijos kursai (4 val.), 

meninio skaitymo ir teatro raiškos kursai (4 val.); 8 akad. val. 

keramikos pleneras (8 akad. val.).  

Choreografijos kursuose dalyvavo 15 dalyvių, meninio skaitymo ir 

teatrinės raiškos – 15 dalyvių, keramikos plenere – 15 dalyvių.   

200,00 

9.  Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija 

Gruodžio mėn. vyko kursai suaugusiems. Kursuose dalyvavo 25 

dalyviai.   

100,00 

10.  Kėdainių 

M.Daukšos 

viešoji 

biblioteka 

Rugsėjo – gruodžio mėn. vyko paskaitos/konsultacijos 

suaugusiems. 35 suaugusieji dalyvavo kompiuterinio raštingumo 

kursuose (10 akad. val.). Dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių apie tekstų 

tengimą ir redagavimą, duomenų bazes, dokumentų paiešką VB 

kataloge.  

100,00 

11.  Kėdainių r. 

Motinystės 

mokykla 

Balandžio – birželio mėn. (2 kartus per savaitę) vyko mokymai, 

kuriuose dalyvavo besilaukiančios kūdikio moterys, jaunos poros. 

Mokymuose dalyvavo 31 dalyvis. Mokymų dalyviai įgijo najų 

žinių ir įgūdžių, būtinų sveikos gyvenimo pradžios užtikrinimui. 

Dalyviams buvo platinama naujausia mokomoji informacinė 

medžiaga.  

200,00 

 

10.2. Projektinė veikla: 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas, 

finansavimo šaltinis 

Veikla  

1. “Specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: 

mažais žingsneliais mokyklos 

link“. Finansavimo šaltinis - 

Kėdainių rajono savivaldybė 

(500,00 eur). 

Projekto adresatas - specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikai (22), jų tėvai, švietimo pagalbos specialistai, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Projekto veiklos: 

seminaras „Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. 

Galimybės ir iššūkiai“; menų terapijos (judesio, 

muzikos, smėlio, dailės) veiklos.  

2. „Mokiniai mokiniams - 2“. 

Finansavimo šaltinis – Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centras (1500,00 eurų).  

Veiklų tikslas – stiprinti mokyklose veikiančių 

mokinių savivaldos institucijų veiklą.  

3. „Atrask save“. Finansavimo 

šaltinis – LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija. 

Veiklų tikslas - mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, 

neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių. Projekteas 

vykdomas iki 2018 metų.  

 

_____________________________ 


