
 

1 
 

 

 PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. V-34 

  
 
 
 
 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS 

TARNYBOS  
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRITARTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos Tarybos 2019 m. vasario 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. 2 

 
 



 

2 
 

T U R I N Y S 

 

 

I skyrius. BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ ........................................................ 4 

 

 

II skyrius. TARNYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI .................................................................. 4 

 

 

III skyrius. TARNYBOS VEIKLOS REZULTATŲ TRUMPAS APRAŠYMAS .................4 

 

 

IV skyrius. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

4.1. Tarnybos etatų skaičius ....................................................................................................... 6 

4.2. Veiklos vertinimas ............................................................................................................... 6 

4.3. Darbo aplinka ...................................................................................................................... 6 

 

 

V skyrius. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

5.1. Tarnybos biudžetas .............................................................................................................. 7 

5.2. Turto adinistravimas ............................................................................................................ 7 

 

 

VI skyrius. TARNYBOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS  

6.1. Partnerystė ir bendradarbiavimas ........................................................................................ 7 

 

VII skyrius. VEIKLOS REZULTATAI:  SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS TEIKIMAS 

7.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas ................................................................................ 8 

7.2.  Pedagoginis psichologinis konsultavimas .......................................................................... 8 

7.3. Psichologinės pagalbos teikimas ......................................................................................... 9 

7.4. Metodinė veikla ................................................................................................................... 9 

7.5. Pedagoginis psichologinis švietimas ................................................................................... 9 

7.6. Kita veikla  ........................................................................................................................ 10 

7.7. Tyrimai  ............................................................................................................................. 10 

 



 

3 
 

VIII skyrius. VEIKLOS REZULTATAI:  PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, 

OLIMPIADŲ BEI KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS IR KITA VEIKLA 

8.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius .................. 11 

8.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų darbo 

vietose, skaičius ........................................................................................................................ 11 

8.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės ..................................................................................... 12 

8.4. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės ...................................................................................... 12 

8.5. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės.......................................................... 13 

8.6. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės ...................................................................... 13 

8.7. Konferencijų dalyvių tikslinės grupės ............................................................................... 13 

8.8. Kursų dalyvių tikslinės grupės .......................................................................................... 13 

8.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai ..................................................................... 13 

8.10. Momentinių anketų bendra atskaita ................................................................................ 14 

8.11. Rajono metodinių būrelių pasitarimai ............................................................................. 14 

8.12. Ugdymo įstaigų pedagogų surengtos edukacinės parodos .............................................. 15 

8.13. Ugdymo įstaigose vykę renginiai .................................................................................... 18 

8.14 Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir dalyvių skaičius ....................... 21 

8.15. Rajono mokinių tarybos veikla........................................................................................ 22 

8.16. Renginiai vaikams ir mokiniams ..................................................................................... 22 

8.17. Renginiai tėvams ............................................................................................................. 23 

8.18. Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra ..................... 23 

8.19.  Įgyvendintos neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos ....... 23 

80.2.  Projektai.......................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ 

 

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

Įstaigos kodas – 191721865. 

Adresas - Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai. 

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. 

Direktorius – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 19 

metų (bendras vadybinio darbo stažas – 27 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 

akredituota 5 (penkeriems) metams.  

 

II SKYRIUS 

TARNYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 

Pagrindiniai 2018 metinės veiklos programos uždaviniai:  

1) Įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu 

ir socialiniu pedagoginiu aspektais;  

2) Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir specialiąją 

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

tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagoginiams darbuotojams;  

3) Organizuoti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

ugdant bendrąsias, profesines ir dalykines kompetencijas;  

4) Organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas bei konkursus;  

5) Stiprinti mokinių savivaldos institucijas, veikiančias bendrojo ugdymo mokyklose;  

6) įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2017–2019 m. veiksmų planą;  

7) Organizuoti mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra.  

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

Tarnybos darbuotojai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologai, gydytojas neurologas), 

siekdami įgyvendinti keliamus uždavinius: 

 atliko rajono ugdymo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimą. Atlikti įvertinimai 140 vaikų/mokinių; 

 patikslino išvadas pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. Patikslintos 5 

išvados (pagal pateiktus dokumentus); 

 parengė pažymas dėl PUPP ar brandos egzaminų pritaikymo. Parengta 14 pažymų (pagal pateiktus 

dokumentus); 

 teikė pedagogines psichologines konsultacijas. Suteiktos 973 konsultacijos.  Iš jų: 170 švietimo 

pagalbos specialistams, 13 švietimo įstaigų vadovams, 550 tėvams (globėjams, rūpintojams), 240 

vaikams/mokiniams; 

 teikė psichologinės pagalbos konsultacijas. Suteiktos 573 konsultacijos. Iš jų: 299 tėvams (globėjams, 

rūpintojams), 3 švietimo pagalbos specialistams, 38 pedagogams, 233 vaikams/mokiniams; 
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 vykdė bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams, paskirtus pagal teismo nutartį (1 grupė); 

 vykdė pedagoginį psichologinį švietimą. Parengta: 5 pranešimai konferencijose, straipsnis rajono 

žiniasklaidoje „Gilėjantys kalbos sutrikimai – iššūkis logopedams“, 13 skirtingo turinio lankstukų. 

Atlikta 16 atvejų aptarimų/analizių; 

 organizavo rajono švietimo pagalbos specialistų metodinę veiklą. Organizuota: 6 metodiniai 

pasitarimai, išvažiuojamieji seminarai į Kauno P.Daunio ugdymo centrą, Palangos ŠPT ir Kauno 

miesto PPT, Europos logopedo dienos minėjimas; 

 dalyvavo mokyklų VGK posėdžiuose/atvejų aptarimuose. Dalyvauta 4 posėdžiuose; 

 teikė pagalbą mokykloms krizių valdyme. Suteikta pagalba 1 mokyklai; 

 dalyvavo rajono savivaldybės VGK veikloje (dalyvauta 4 posėdžiuose), rajono savivaldybės narkotikų 

kontrolės komiteto veikloje (dalyvauta 1 pasitarime), rajono savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centro etikos komisijos veikloje (dalyvauta 1 pasitarime); 

 parengė ir Lietuvos logopedų asociacijai pateikė rekomendaciją dėl Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

logopedės kandidatūros 2018 metų logopedo vardui suteikti;  

 organizavo rajono 4 - 6 kl. skirtingų gebėjimų mokinių viktoriną „Lietuva – mano kraštas“, skirtą 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti; 

 atliko kiekybinį - kokybinį tyrimą „Kėdainių miesto progimnazijų specialiųjų poreikių mokinių 

savijauta bendrojo ugdymo įstaigoje“. 

Tarnyboje veikia nemokamos psichologinės pagalbos telefono linija (teikiama nuolatinė psichologinė 

pagalba). 

Vykdytų veiklų rezultatas: suteikta specialioji pedagoginė psichologinė ir socialinė pedagoginė 

pagalba vaikams ir mokiniams, turintiems specialių jų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), ugdymo įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams. 

Tarnybos darbuotojai (metodininkai), siekdami įgyvendinti keliamus uždavinius: 

 organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginius. Viso - 149 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (97 

seminarai, 34 paskaitos, 9 gerosios patirties renginiai, 5 konferencijos, 3 edukacinės išvykos, 1 

kursai). Bendras dalyvių skaičius – 3546. Bendra trukmė – 862 akad. val. Visi kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai buvo orientuoti į nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimą 

(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-

647). Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, 

ministerijų, savivaldybių institucijų atstovai, mokyklų vadovai, Tarnybos specialistai, lektoriai iš 

užsienio šalių;  

 organizavo rajono metodinių būrelių veiklą (veiklą vykdė 28 rajono metodiniai būreliai). Įvyko 58 

rajono metodinių būrelių pasitarimai, kurių metu pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai 

aptarė kvalifikacijos tobulinimo poreikius, mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo klausimus, 

dalinosi profesine patirtimi bei naujovėmis; 

 organizavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus. Įvyko 34 

olimpiados, konkursai. Bendras dalyvių skaičius - 924 mokiniai; 

 koordinavo rajono mokinių tarybos veiklą. Organizuota: rajono mokinių tarybos ir rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinų savivaldos institucijų kuratorių diskusija “Vienu žingsniu arčiau”; rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų ir kuratorių konferencija, skirta 

Lietuvos 100-ečiui paminėti; rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų (6–12 kl.) 

Pavasario forumas; rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas 

„SAVIVALDA - MES“; Lietuvos moksleivių sąjungos baigiamasis renginys „Laiko kapsulė“; rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Rudens forumas. Vyko reguliarūs 

rajono mokinių tarybos pasitarimai. Dalis rajono mokinių tarybos narių dalyvavo Lietuvos moksleivių 

sąjungos renginiuose. 

 organizavo Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimą. Įgyvendinta 11 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
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tęstinio mokymosi programų, kurios buvo atrinktos konkurso būdu: „Moki žodį - žinai kelią” 

(vykdytojas - Trečiojo amžiaus universitetas); „Kartų mokymasis kartu” (vykdytojas - Kėdainių trečio 

amžiaus universitetas);  „Suaugusiųjų švietėjų patirties sklaida” (vykdytojas - Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras); „Pažinkime baltų papuošalus, puošybos elementus” (vykdytojas - 

Kėdainių krašto muziejus); „Kūrybinės dirbtuvės: etinio tapatumo ženklai kasdienybėje” (vykdytojas - 

Kėdainių krašto muziejus); „Grafikos meno paslaptys” (vykdytojas - Janinos Monkutės-Marks 

muziejus); „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę” (vykdytojas - LSU Kėdainių "Aušros" 

progimnazija); „Sveikas vaikas - laimingas vaikas” (vykdytojas - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė 

mokykla); „Kompozicijos ir grafikos kūrybinės dirbtuvės” (vykdytojas - Kėdainių dailės mokykla); 

„Socialinių inovacijų ir verslumo skatinimas Josvainių seniūnijoje” (vykdytojas - Josvainių moterų 

klubas "Aušra"); „Siuvimo paslaptys” (vykdytojas - Kėdainių profesinio rengimo centras); 

 organizavo rajono ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra, 

skirta iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro; 

 tęsė Lietuvos Respublikos  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Atrask 

save“, kurio tikslas - mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių 

(projektas vykdomas nuo 2015 m.).  

Vykdytų veiklų rezultatas: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai pagilino 

bendrakultūrines, bendrąsias ir profesines kompetencijas; išryškėjo mokinių akademiniai, meniniai ir 

kūrybiniai pasiekimai, dalis mokinių dalyvavo zonos ir šalies etapuose; rajono mokinių tarybos  ir 

bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų nariai sustiprino socialines ir 

pilietines kompetencijas, pagilino komandinio darbo įgūdžius; sudarytos sąlygos suaugusiems tenkinti 

savišvietos poreikį, patobulintos bendrosios kompetencijos, sustiprinti socialiniai-pilietiniai gebėjimai bei 

nuostatos; rajono ugdymo įstaigos aprūpintos mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra. 

 

IV SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

4.1. Tarnybos etatų skaičius: 

Tarnybos etatų skaičius – 15,75. Iš jų: direktorius (1 et.); specialusis pedagogas (1 et.); logopedas (1 et.); 

psichologas (2 et.); gydytojas neurologas (0,5 et.); socialinis pedagogas (1 et.); metodininkas (5 et.); vyr. 

buhalteris (1 et.); kasininkas (0,25 et.); raštvedys (1 et.); ūkvedys (0,5 et.); valytojas (1 et.); darbininkas 

(0,5 et.). Visi Tarnybos specialistai turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turi reikiamas 

kompetencijas Tarnybos uždaviniams įgyvendinti. Tarnybos specialistai ir direktorius reguliariai 

dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tobulina profesinius įgūdžius. Tarnybos direktoriaus 

vadovaujami specialistai rengia strateginį, metinį ir mėnesių veiklos planus. Tarnybos direktorius 

organizuoja reguliarius specialistų pasitarimus, kurių metu analizuojami vykdytų veiklų rezultatai, 

planuojami artimiausi darbai ir priimami reikalingi sprendimai.   

  

4.2. Veiklos vertinimas. 

Tarnyba yra akredituota institucija (patvirtinta 2015 m. gruodžio 7 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. V-

1255). Kasmet, pagal ŠMM patvirtintą metodiką, atliekamas vidinis Tarnybos veiklos įsivertinimas 

(vertinamos dalys: internetas; seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai; gerosios patirties sklaida ir 

edukacinės patirties bankas; konsultavimas; projektinė veikla ir partnerystės tinklai; vadovavimas, 

personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas; planavimas ir administravimas; mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba). 2018 m. vidinio įsivertinimo 

bendra išvada – institucija užsitikrinusi perspektyvą.  

 



 

7 
 

4.3. Darbo aplinka.  

Tarnybos direktoriaus iniciatyva nuolat atnaujinama Tarnybos vidaus aplinka, rūpinamasi išorės aplinkos 

tvarkymu, kaupiama mokymams reikalinga metodinė ir kita literatūra. Visi Tarnybos darbuotojai 

aprūpinti personaliniais kompiuteriais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. Įdiegta ir naudojama: 

buhalterinės apskaitos programa VSAKIS; kompiuterizuota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS; kompiuterizuota mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų 

dalyvių registravimo programa. Visi Tarnybos darbuotojai aprūpinti darbui reikalinga šiuolaikine įranga.  

 

V SKYRIUS 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

5.1. Tarnybos biudžetas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, planavo asignavimus ir vykdė išlaidas. 2018 m. Tarnybos 

asignavimai (tūkst. eur): 

Iš viso: 

(mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

Iš  

viso: 

(sava-

rankiš-

koms 

funkci-

joms 

vykdyti) 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 

Darbo užmokestis 

spec. pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai (su soc. 

draudimo 

įmokomis) 

Valstybi-

nių ir 

brandos 

egzaminų 

vykdymu

i 

VšĮ 

Alterna

tyvaus 

ugdym

o 

centras 

VšĮ 

„Pažinim

o taku“ 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 

drau-

dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  likučiu 

praeitų metų 

102,2 78,1 12,2 9,4 2,5 114,1 73,8 22,5 17,8 0,5 18,3 

Pastaba. Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti – 144,6 tūkst. eur (ES lėšos). 

 

5.2. Turto administravimas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, organizavo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, 

atsargų ir ūkinio inventoriaus, gauto panaudos pagrindais, inventorizaciją, vykdė turto nurašymo ir kitų 

komisijų priežiūrą. 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 

92,5 19,3 12,1 54,9 6,2 

 

VI SKYRIUS 

TARNYBOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

6.1. Partnerystė ir bendradarbiavimas. 

Direktoriaus iniciatyva 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, Ugdymo plėtotės 

centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Švietimo aprūpinimo centru. Vyksta 

bendradarbiavimas su rajono kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Kauno apskrities 

vyr. policijos komisariatu ir kt. Tarnyba yra Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narys 

(Tarnybos direktorius yra šios asociacijos valdybos narys).  
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VII SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI: SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 

Tarnybos specialistų, teikiančių spec. pedagoginę psichologinę pagalbą, etatų ir darbuotojų skaičius: 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Psichologas 2 2 

Specialusis pedagogas 1 1 

Logopedas 1 1 

Socialinis pedagogas 1 - 

Gydytojas neurologas 0,5 1 

Viso: 5,5 5 

 

7.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 

 

Veikla 

Įvertintų 

asmenų/parengtų 

pažymų skaičius 

Pastabos 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 140 Vertina mažiausiai 3 specialistai.  

Išvadų tikslinimas Pažymoje dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos skyrimo 

5 Pagal pateiktus dokumentus 

 

Pažymos dėl PUPP ar brandos egzaminų 

pritaikymo paruošimas 

14 Pagal pateiktus dokumentus 

 

 

7.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas  

                  

Specialistas 

Klientai 

Psichologas Specialusis 

pedagogas 

Logopedas Socialinis 

pedagogas 

 

 

Pedagogai 

 

T
ar

n
y
b
o
je

 

  

M
o
k
y
k
lo

je
 

 

T
ar

n
y
b
o
je

 

 

M
o
k
y
k
lo

je
 

 

T
ar

n
y
b
o
je

 

 

M
o
k
y
k
lo

je
 

 

T
ar

n
y
b
o
je

 

 

M
o
k
y
k
lo

je
 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

3 

 

8 72 6 74 7 - - 

Švietimo 

įstaigų vadovai 

 3 4 2 3 1 - - 

Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

299 - 126 - 125 - - - 

Vaikai/mokinia

i 
233 

 

- 2 - 5 - - - 

Iš viso 535 

 

11 204 8 207 8 - - 
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7.3. Psichologinės pagalbos teikimas  

Klientai Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 181 299 

Švietimo pagalbos specialistai 3 3 

Pedagogai 38 38 

Vaikai/mokiniai 49 233 

Kiti (išvardinti) - - 

Iš viso: 271 573 

 

7.4. Metodinė veikla 

Priemonės Priemonių skaičius 

Miesto/rajono švietimo pagalbos 

specialistų metodinės veiklos 

organizavimas  

 16 metodinių pasitarimų; 

 1 išvažiuojamoji išvyka į Kauno P. Daunio ugdymo 

centrą; 

 Europos logopedo dienos minėjimas;  

 psichologų edukacinė išvyka į Palangos ŠPT; 

 psichologų edukacinė išvyka Kauno miesto PPT. 

 

Dalyvavimas mokyklų VGK 

posėdžiuose, atvejų aptarimuose 

4 

Kita (išvardinti):  Rekomendacijų Kėdainių lopšelio darželio „Vyturėlis“ 

logopedės metodininkės kandidatūrai Metų 

logopedo\logoterapeuto 2018 vardui suteikti rengimas.  

 Organizatorius Lietuvos logopedų asociacija). 

 
 

7.5. Pedagoginis psichologinis švietimas 

Vykdytos priemonės Priemonių skaičius 

Paskaitos/Pranešimai  

 

5 pranešimai 

Straipsniai spaudoje/internete „Gilėjantys kalbos sutrikimai – iššūkis 

logopedams“ („Rinkos aikštė“, 2018 

m. kovo 8 d.) 

Rekomendacijų, lankstinukų rengimas  3 lankstukai 

Atvejų aptarimai, analizė 

 

16 atvejų aptarimų 
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7.6. Kita veikla 

Priemonės Priemonių skaičius  

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje: 

psichologė dalyvauja savivaldybės vaiko gerovės komisijos 

veikloje. 

 

4 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

1. Tarnybos inicijuoti ar įgyvendinti projektai: 

 Projektas „MSPP: mobili socialinė psichologinė pagalba“; 

 eTwinning projektas „In Fingers Exercise Rhythm 2“ 

(Lenkija, Lietuva, Latvija). 

 

2. Tarnybos dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose 

projektuose: 

 Britų tarybos ir UPC organizuojama programa „Mokome 

sėkmei“. Dalyvavimas nuotoliniuose kursuose „Special 

Educational Needs 1“; 

 Erasmus+ projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų 

tėvystės įgūdžių mokymų programas“. 

 

 

 

2 

 

Vykdytas 3 kaimo 

bendruomenėse. Dalyvavo 72 

suaugę ir 28 vaikai iš 

socialinės rizikos šeimų. 

 

2 

Tarpžinybiniai/tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 

● psichologė dalyvauja savivaldybės narkotikų kontrolės 

komiteto veikloje; 

● psichologė dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros centro 

etikos komisijos veikloje. 

 

 

1 

 

1 

Pagalba mokykloms krizių valdyme. 1 

Akcijos: Kėdainių rajono 4 - 6 klasių skirtingų gebėjimų mokinių 

viktorina  “Lietuva – mano kraštas”, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

 

Dalyvavo 19 mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymos(si) 

poreikių 

 

7.7. Tyrimai 

Įvykdytų tyrimų skaičius Tyrimuose dalyvavusių 

asmenų skaičius 

Sociologinis kiekybinis - kokybinis tyrimas „Kėdainių miesto 

progimnazijų specialiųjų poreikių mokinių savijauta bendrojo 

ugdymo įstaigoje“.  

 

Dalyvavo 46 mokytojai ir 5 

mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  
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VIII SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI: PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Tarnybos darbuotojų, organizuojančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius, rajono metodinių 

būrelių veiklą, mokinių dalykines olimpiadas, rajono mokinių tarybos veiklą, mokyklų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra etatų ir darbuotojų skaičius: 

Pareigybės pavadinimas 

 

Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Metodininkas  

 
5  

 

4  

 

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

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 
Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 
97 606 2191 

Kursai 
1 80 8 

Paskaitos 
34 84 663 

Gerosios patirties renginys 
9 41 210 

Edukacinė išvyka 
3 21 49 

Konferencija 
5 30 425 

Viso: 
149 862 3546 

 

 

8.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų darbo 

vietose, skaičius: 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma 
Tarnybos 

patalpose 
Klientų darbo vietose 

Seminarai 34 63 

Kursai  - 1 

Paskaitos 6 28 

Gerosios patirties renginys 4 5 

Edukacinė išvyka  - 3 

Konferencija  - 5 

Iš viso: 44 105 
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8.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 

Seminarų tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

lavinimo pedagogai 
20 120 505 

Mokyklų bendruomenės, komandos 9 54 254 

Mokyklų nepedagoginiai darbuotojai 4 24 82 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

6 36 117 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 7 42 131 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
12 72 281 

Pradinio ugdymo mokytojai 4 24 63 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 6 13 

Profesinio rengimo mokytojai 2 12 28 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
14 92 305 

Psichologai 1 6 19 

Ugdymo karjerai pedagogai 1 6 11 

Vidurinių (gimnazijų) mokyklų dalykų 

mokytojai 
3 18 54 

Kita 13 94 328 

 

8.4. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 2 6 44 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

lavinimo pedagogai 
7 18 131 

Mokyklų bendruomenės, komandos 7 18 141 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

2 4 40 

Pagrindinių (progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
4 9 121 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
1 3 14 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 2 22 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
7 17 107 

Socialiniai pedagogai 2 4 19 

Vidurinių (gimnazijų) mokyklų dalykų 

mokytojai 
1 3 24 
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8.5. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

1 3 40 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
4 16 72 

Socialiniai pedagogai 
2 12 37 

Kita 
2 10 61 

 

8.6. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
2 15 36 

Kita 1 6 13 

 

8.7. Konferencijų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

lavinimo pedagogai 
2 12 201 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
1 6 53 

Vidurinių (gimnazijų) mokyklų dalykų 

mokytojai 
1 6 25 

Kita 
1 6 146 

 

8.8. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 80 8 

 

8.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 

Viso institucijos darbuotojų 53 

Viso mokytojų praktikų 98 

Viso aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkų dėstytojų 42 

Viso užsienio šalių lektorių 3 

Viso ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų 17 

Viso mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 12 

Kiti 27 
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8.10. Momentinių anketų bendra ataskaita: 

Anketų skaičius - 1224 

Kriterijus Vertinimai (proc.) 

Renginio vietos parinkimas: 

Tinkamai   99,73 

Netinkamai  0,18 

Renginio trukmė 

Optimali 93,29 

Per ilga 3,58 

Per trumpa 3,04 

Renginio atmosfera: 

Labai gerai 50,63 

Gerai  46,6 

Blogai  0,72 

Labai blogai 2,06 

Mokymai padėjo: 

Aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą 22,63 

Įvertinti savo turimas kompetencijas 60,20 

Mokymai jokios įtakos nepadarė 4,38 

Užmegzti naujus profesinius kontaktus 12,79 

Renginio naudingumas: 

Labai gerai  46,24 

Gerai 51,61 

Blogai 0,98 

Labai blogai 1,16 

 

5.11. Rajono metodinių būrelių pasitarimai: 

Eil. 

Nr.  

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

1.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

2.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2 

3.  Pradinio ugdymo mokytojų 2 

4.  Etikos mokytojų 1 

5.  Tikybos mokytojų 3 

6.  Lietuvių kalbos mokytojų  2 

7.  Anglų kalbos mokytojų 1 

8.  Rusų kalbos mokytojų 1 

9.  Vokiečių kalbos mokytojų 1 

10.  Istorijos mokytojų 2 

11.  Geografijos mokytojų 2 

12.  Matematikos mokytojų 1 

13.  Informacinių technologijų mokytojų 3 
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14.  Chemijos mokytojų 1 

15.  Fizikos mokytojų 1 

16.  Biologijos mokytojų 1 

17.  Technologijų mokytojų 1 

18.  Dailės mokytojų 2 

19.  Muzikos mokytojų  2 

20.  Kūno kultūros mokytojų 2 

21.  Socialinių pedagogų 5 

22.  Specialiųjų pedagogų 3 

23.  Logopedų 4 

24.  Psichologų 8 

25.  Ugdymo karjerai koordinatorių 2 

26.  Bibliotekininkų 1 

27.  Direktorių pavaduotojų 2 

28.  Tarptautinių projektų organizatorių - vykdytojų 3 

 Iš viso: 58 

Bendra metodinių pasitarimų trukmė – 104 akad. valandos. Bendras dalyvių skaičius – 530 dalyvių. 

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir metodinės veiklos rezultatas: pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai, vadovai pagilino bendrakultūrines, bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

 

8.12. Ugdymo įstaigų pedagogų surengtos edukacinės parodos: 

Eil.  

Nr.  

Pavadinimas 

1.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos projekto „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos 

paveikslai“ dalyvių kūrybinių darbų paroda. Parodos organizatorės: LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė Marija Burneikienė ir mokytoja metodininkė Zita 

Kairaitytė. 

2.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Senoji 

knygrišyba“. Parodos organizatorė – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokytoja 

metodininkė Jolanta Adukauskienė. 

3.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 4 d klasės mokinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Mūsų 

Kalėdų eglutė“. Parodos organizatorė – Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vyr. mokytoja Jūratė 

Daugnorienė. 

4.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 3d ir 3e klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta 

Lietuvos 100-iui, „O toj mažoj širdelėj visa Lietuva“. Parodos organizatorės: vyresnioji 

mokytoja Raimonda Levanienė, mokytoja metodininkė Asta Bernadišienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija.  

5.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos projekto „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos 

paveikslai“ dalyvių kūrybinių darbų paroda. Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė 

Marija Burneikienė, mokytoja metodininkė Zita Kairaitytė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 
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6.   Kėdainių lopšelio/darželio „Vyturėlis“ ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Sniego 

senių karalystė“. Parodos organizatorės: vyr. auklėtoja Laima Ivaškevičienė, vyr. auklėtoja 

Irena Markovienė, vyr. auklėtoja Birutė Palažina, vyr. auklėtoja Vilija Vaitkevičienė, auklėtoja 

Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  

7.  Grafikos darbų paroda „PASLAPTYS“. Parodą parengė - Janinos Monkutės-Marks muziejus 

(Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programa „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje“). 

8.  Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių  mokinių ir jų mokytojų 

atviruko-sveikinimo „100 gražiausių žodžių Lietuvai" paroda. Parodą parengė: Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, mokytoja metodininkė Diana 

Dovydavičiūtė, mokytoja metodininkė Alma Urbonavičienė, vyr. mokytoja Edita Junčienė, 

direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui Jurgita Vaitiekūnienė.  

9.  

     

Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Velykinis margutis“ 

dalyvių darbų paroda. Parodą parengė - Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos pradinių 

klasių mokiniai ir mokytojai.  

10.  Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų parodos „Rėdos(i) ratas“ atidarymas. Parodą 

parengė - Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis. 

11.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos III ir IV klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Pokalbis su M.K. Čiurlioniu. Interpretacijos“. Parodą parengė -  Indiana Jackevičienė, 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos vyr. mokytoja. 

12.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 4 B klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Žemės liūdesys“. 

Parodą parengė - Irena Kvitnickienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja metodininkė. 

13.  Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Velykinis margutis“ 

dalyvių darbų paroda. Parodą parengė - Sigita Poškevičienė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazijos mokytoja metodininkė; Jolanta Krasauskienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

specialioji pedagogė metodininkė. 

14.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės, 2d ir 2c klasių mokinių darbų 

paroda „Čiulba ulba paukštužėliai, plasnoja sparneliais...“. Parodą parengė - Rasa 

Juknevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja; Raimonda Levanienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazijos vyr. mokytoja; Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

mokytoja ekspertė. 

15.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2-ų klasių mokinių projekto „Mano vardas Lietuvytis“  darbų 

paroda. Parodą parengė - mokytoja metodininkė Roma Dzikienė, mokytojas metodininkas 

Audrius Pankratjevas, mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, mokytoja metodininkė Irena 

Vyšniauskaitė, mokytoja metodininkė Rita Kraujalienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

16.  Kėdainių rajono 5 - 6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Rašom“ geriausių darbų paroda. 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, mokytoja metodininkė Eglė 

Kirsienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 



 

17 
 

17.  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos dailės mokytojos metodininkės  Daivos Nurdinovos darbų 

paroda: „Nuo linijos iki spalvų ekspresijos“.  

18.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių kilnojamoji kūrybinių 

darbų paroda „Sveikas, sporte!“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Parodą parengė – 

mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

19.  Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuoto rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbelių konkurso „Mano atšvaitukas“ darbų paroda. Parodą parengė 

- vyr. socialinė pedagogė Rasa Kvederienė,  Kėdainių l/d „Pasaka“. 

20.  Kėdainių l/d „Aviliukas“ organizuoto rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotraukų paroda 

„Ką papasakos lietaus lašelis?“. Parodą parengė: priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Jūratė Portačenkienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Inga 

Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 

21.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Koliažas sporto tema“. Parodą parengė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

22.  Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo „Mažoji meno studija“ 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Marga vaikystės pasaka“. Parodą parengė - vyr. mokytoja 

Edita Junčienė, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla. 

23.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Sporto metamorfozės“. Parodą parengė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

24.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis" pedagogų dailės darbų paroda „Rudens spalvų 

simfonija“. Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Laima Ivaškevičienė, vyresnioji auklėtoja 

Birutė Palažina, vyresnioji auklėtoja Irena Markovienė, Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“.  

25.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda 

„Sagučių istorijos". Parodą parengė - vyresnioji socialinė pedagogė-auklėtoja Ramunė 

Linkevičienė, Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 

26.  Kėdainių l/d „Puriena" pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kai prabyla lėlės“. 

Parodą parengė: vyr. mokytoja Dalytė Ivoškienė, vyr. mokytoja Lina Paulauskaitė, vyr. 

mokytoja Vilma Jasenkaitė, vyr. mokytoja Gražina Stanislava Žiužnienė, vyr. mokytoja Rita 

Vigelienė, mokytoja Aldona Matiejauskienė. 

27.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Sporto 

metamorfozės“. Parodą parengė mokytoja metodininkė Marija Burneikienė.  

28.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos inicijuoto rajoninio priešmokyklinio, specialiojo ir 

bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių - sveikinimų projekto „Iš mažos širdelės - 

Lietuvai“ darbų paroda. Parodą parengė  spec. pedagogė metodininkė Asta Dikidži, logopedė 

metodininkė Laisvė Sarulienė, spec. pedagogė metodininkė Daiva Plungienė, mokytoja 

metodininkė Marija Burneikienė. 
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29.  Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ugdytinių, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda 

„Auksaspalviu lapeliu atsidžiaugti negaliu“. Parodą parengė: vyr. auklėtoja Laima 

Ivaškevičienė, vyr. auklėtoja Birutė Palažina, vyr. auklėtoja Irena Markovienė, vyr. auklėtoja 

Vilija Vaitkevičienė, auklėtoja Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  

30.  Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių karpinių paroda 

„Pasaulio medis“. Parodą parengė – mokytoja metodininkė Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinė mokykla. 

31.  Kėdainių r. Akademijos 11 - 12 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kviečiu į dailės 

pamoką“. Parodą parengė –  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija. 

32.  Dailininkės Violetos Orlienės kūrybinių darbų paroda. Kėdainių r. Josvainių gimnazijos 

neformaliojo ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda „Spalvoto smėlio viražai“ (mokytoja 

metodininkė Albina Mackevičienė). Parodą parengė –  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija.  

33.  Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių karpinių paroda 

„Pasaulio medis“. Parodą parengė – mokytoja metodininkė Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinė mokykla. 

34.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ spec. poreikių vaikų ir jų tėvelių prakartėlių  paroda 

„Kalėdų stebuklas“. Organizatoriai: mokytoja metodininkė Laimutė Stankevičienė; mokytoja 

Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

35.  Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ organizuotos akcijos „Pradžiuginkim širdis 

senoliams“ kūrybinių darbų paroda. 

 

8.13. Ugdymo įstaigose vykę renginiai: 

Eil.  

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Kūno kultūros pamoka: žaidimai ,,Linksmieji kamuoliukai“, 3a klasė, sporto salė. Pamoką 

vedė - mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė; Kūno kultūros pamoka (šokis): ,,Šokio 

kūryba“, 1c klasė, salė. Pamoką vedė - vyr. mokytoja Danutė Pilibienė; Integruota sveikatos 

ugdymo, pasaulio pažinimo ir  matematikos pamoka: ,, Augu sveikas“, 3b klasė, 208 

kabinetas. Pamoką vedė - mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė; Plaukimo 

pamoka:  ,,Mokausi teisingai plaukti“, 1d klasė, baseinas. Pamoką vedė: vyr. mokytojas 

Tadas Lukoševičius ir vyr. mokytoja Vida Pocienė. 

2.  Protų mūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti: „Viskas, ką lietuvis 

turi žinoti“. Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos taryba.    

3.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių  klasių mokinių poezijos (anglų kalba) 

skaitovų konkursas „Metų laikai", skirtas Lietuvos 100-ečiui. Organizatorius – Kėdainių J. 

Paukštelio progimnazija.   

4.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Kėdainių rajono  švietimo  įstaigų  pradinio  ugdymo 3 

- 4  kl. mokinių protų mūšis „Mažasis lyderis - 2018“. Organizatorius - LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 
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5.  Rajoninio priešmokyklinio, specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, projektas „Iš mažos širdelės – Lietuvai“, skirtas Lietuvos 100 –

ečiui paminėti. Organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos spec. pedagogė 

metodininkė Asta Dikidži, direktorės pavaduotoja Daiva Plungienė, logopedė metodininkė 

Laisvė Sarulienė,  mokytoja metodininkė Marija Burneikienė. 

6.  Nacionalinis pradinių klasių mokinių piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 

2018“. Organizatorius - Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

7.  Rajoninis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Velykinis margutis“. 

Organizatorius – Kėdainių rajono Akademijos gimnazija. 

8.  Projektas priešmokyklinio ugdymo auklėtiniams „Ką papasakos lietaus lašelis?”. 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Aviliukas“ ir Kėdainių m/d „Obelėlė“. 

9.  Ketvirtų klasių mokinių tikybos viktorina „Irkis į gilumą“. Organizatorius – LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija.    

10.  Respublikinė lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos šventė, skirta Lietuvos 100 –ečiui 

paminėti, „Iš eilėraščių ir iš dainų margą juostą aš pinu“. Organizatorius – Kėdainių lopšelis-

darželis „Vyturėlis.    

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

Pranešimus skaitė: Erika Usevičiūtė, Kėdainių r. Krakių kultūros centro dramos būrelio 

vadovė; Irma Žukienė, Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja; 

Danutė Šarkevičienė, Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos bibliotekininkė; Irena 

Lukjanovienė, Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos pradinių klasių mokytoja. 

12.  Poezijos ir dramos šventė „A Garland of Lithuanian Poetry“, skirta Lietuvos 100-mečiui 

paminėti. 

13.  Kėdainių r.  priešmokyklinukų  turnyras: ,,Pirmas įvartys  – Futboliukas kitaip 2018‘‘. 

Organizatorės: Kėdainių l/d ,,Pasaka‘‘ priešmokyklinio ugdymo pedagogė  metodininkė Daiva 

Kasperiūnienė; Kėdainių r. Vilainių m/d ,,Obelėlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė  Audronė Jonavičienė; Kėdainių l/d ,,Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė  Ina Gustienė; Kėdainių l/d ,,Aviliukas” ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

Jolanta Kasperavičienė. 

14.  Renginys priešmokyklinio amžiaus vaikams: "Aš saugus, tu saugu, mes saugūs". 

Organizatoriai: Kėdainių l/d „Aviliukas“ ir Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

15.  Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių edukacinė išvyka: „Kauno marių regioninis 

parkas“. Organizatorės: Zuzana Budginienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja 

metodininkė; Vera Remenčienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja metodininkė; 

Skaidrūnė Vyšniauskienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokytoja metodininkė; Agnė 

Kučmienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vyresnioji mokytoja.  

16.  Susitikimas su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo steigėjais kun. pranciškonu Julium 

Sasnausku ir dailininku Vaidotu Žuku. Organizatorius – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

17.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių AVANGARDINIŲ 

MADŲ ŠOU. Organizatorė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 

18.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenės Gedulo ir vilties 

dienos minėjimas. Pilietinė iniciatyva "RAKTAI iš paliktų namų...". Organizatorė – Rita 

Lukoševičienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos dir. pavaduotoja ugdymui.  

19.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenės BALTOSIOS 

STALTIESĖS DIENA. Organizatorė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU 

Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

20.  Mokinių konferencija „Sveika, malonėmis apdovanotoji“, skirta Trakų Dievo Motinos metams 

paminėti. Organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija ir Kėdainių jaunimo centras 
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„Tiltai“. 

21.  Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šimtmečio mokykla: nuo grifelinės lentelės 

iki kompiuterio“. 

17. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Tėvų akademijos rudens sesijos mokymai: paskaita-

diskusija „Kuriame mokyklos bendruomenę: vaikai, tėvai ir mokytojai" (lektorė - psichologė 

Ramunė Murauskienė); paskaita - diskusija „Sąmoninga tėvystė. Vertybių reikšmė šeimoje ir 

bendruomenėje” (lektorius - psichologas Donatas Lučunas); paskaita „Ar būti fiziškai aktyviu 

yra iššūkis?“ (lektorius - prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universitetas); praktinis 

užsiėmimas „Laikas sau. Tempimo, raumenų stiprinimo, koordinacijos, meditacijos pratimų ir 

patarimų mozaika" (trenerė - Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Auįros“ progimnazija;  

diskusija  „Superpietūs dėžutėje“ (lektorė - dr. Sandrija Čapkauskienė, mitybos specialistė). 

18. Respublikinė 6 - 12 kl. mokinių konferencija „Skaičiai aplink mus“. Organizatorius – Kėdainių 

r. Akademijos gimnazija. 

19. Rajoninė pradinių klasių mokinių pažintinė-praktinė konferencija „Lietuvos vandenų 

gyventojai“. Organizatorius – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla. 

20. Rajoninė priešmokyklinio ugdymo ir 1 - ų kl. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  

viktorina „Kartu su draugu“. Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

21. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Tėvų akademijos rudens sesijos mokymai: paskaita - 

diskusija „Bendravimas su vaiku – trumpalaikiai ir ilgalaikiai auklėjimo tikslai“ (lektorė –

 psichologė Skirmantė Sakalauskaitė); paskaita - diskusija „Funkcionalus kūnas: ar žinome, kas 

tai ir kaip jo siekti?“ (lektorė – dr. Simona Pajaujienė, trenerių rengimo mokyklos 

„ActiveTraining“ programų direktorė, Lietuvos sporto universiteto lektorė); paskaita - diskusija 

tėvams „Išmokime suprasti savo vaikus“ (lektorė – psichologė Skirmantė Sakalauskaitė). 

22. Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ Kalėdinė akcija „Pradžiuginkim širdis senoliams“. 

23. Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika“.  

24. Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ projektas: „Gerumo sparnu palytėti“. 

25. Kėdainių r. Josvainių gimnazijos ir Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos projektas SUP 

mokiniams: „Kalėdinės dirbtuvėlės: sveikinimai draugui ir vienišiems seneliams“. Projekto 

vadovai:  vyr. specialioji pedagogė–logopedė Jūratė Amalevičienė,  Kėdainių r. Josvainių 

gimnazija; vyr. logopedė Sigita Jusienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

26. Šv. Liucijos dienos minėjimas šv. Juozapo bažnyčioje. Organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija ir Kėdainių lietuvių ir švedų draugija. 

27. Kėdainių dekanato religinio meno šventė „Angelų sodas“. 

28. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos etnokultūros projektas „Kūčių ir Kalėdų papročiai“. 

29. Kėdainių  „Ryto“ progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės ir 2a kl. mokinių Kalėdinio 

atviruko-sveikinimo paroda „Kalėdos, Kalėdos...“. Parodos organizatorės: pailgintos darbo 

dienos grupės auklėtoja Rasa Juknevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elona 

Jankūnienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

30. Respublikinės vaikų sportinės žaidynės  „ Nykštukų šėlsmas ”. Dalyviai: Šeduvos l/d, Kėdainių 

l/d ,,Vyturėlis‘‘, Kėdainių l/d „Aviliukas”, Kėdainių l/d „Žilvitis”, Kėdainių l/d „Pasaka“, 

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”. Organizatorės: auklėtoja metodininkė Daiva 

Kasperiūnienė,  Kėdainių l/d „Pasaka“; auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių 

r. Vilainių m/d „Obelėlė”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių l/d „Žilvytis”; vyr. 

auklėtoja Jolanta Kasperavičienė Kėdainių l/d „Aviliukas”. 
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8.14. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir dalyvių skaičius: 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas „Dainų dainelė“ 20 rajono etapas 

2.  67–oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.) 34 rajono etapas 

3.  51– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 56 rajono etapas 

4.  56 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 29 rajono etapas 

5.  66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 29 rajono etapas 

6.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 20 rajono etapas 

7.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.) 30 rajono etapas 

8.  24 - oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada 30 rajono etapas 

9.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.) 13 rajono etapas 

10.  Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada 6 rajono etapas 

11.  28 – oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 15 rajono etapas 

12.  30 - oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 14 rajono etapas 

13.  50 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 9 rajono etapas 

14.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 12 kl.) 37 rajono etapas 

15.  45 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 14 rajono etapas 

16.  29 - oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 19 rajono etapas 

17.  5 - 12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 24 rajono konkursas 

18.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 19 rajono konkursas 

19.  Kėdainių rajono 7-8 kl. mokinių fizikos olimpiada  22 rajono konkursas 

20.  Kėdainių rajono 5 - 8 kl. mokinių matematikos olimpiada 56 rajono konkursas 

21.  Kėdainių rajono 4 kl. mokinių matematikos olimpiada 

„Geriausias matematikas“ 

19 rajono konkursas 

22.  Kėdainių rajono 5–12 kl. mokinių informacinių technologijų 

olimpiada 

47 rajono konkursas 

23.  Kėdainių rajono 8 - ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada  19 rajono konkursas 

24. Kėdainių rajono 8 - ųjų klasių mokinių biologijos olimpiada  12 rajono konkursas 

25. 1 - 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga 

– per gyvenimą“ 

31 rajono konkursas 

26. Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (9-10kl.) 

mokiniams. 

22 rajono etapas 

27. Kėdainių rajono 5-6 kl. mokinių dailaus rašto konkursas 

„Rašau“ 

43 rajono konkursas 

 

28. 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas 26 rajono konkursas 

29. Kėdainių rajono 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas 

27 rajono konkursas 

30. Kėdainių rajono 1–4 kl. mokinių dailaus rašto konkursas 

„Rašom“ 

85 rajono konkursas 

32. Lietuvių kalbos diktanto konkursas 2–4 kl. mokiniams 

„Raštingiausias pradinukas“ 

56 rajono konkursas 

33. Kėdainių rajono 8-ų kl. mokinių rusų kalbos olimpiada 11 rajono konkursas 

34. Kėdainių rajono 6 ir 8 kl. mokinių anglų kalbos konkursas 30 rajono konkursas 

Iš viso: 924  

Organizuotų olimpiadų bei konkursų rezultatas: išryškėjo akademiniai, meniniai, kūrybiniai vaikų 

pasiekimai. Dalis mokinių dalyvavo zonos ir šalies etapuose. 
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8.15. Rajono mokinių tarybos veikla: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

1. Kėdainių rajono mokinių tarybos susirinkimas. 
 

2. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas. 

4. Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos forumas.  

5. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas. 

6. Kėdainių rajono mokinių tarybos ir Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinų 

savivaldos institucijų kuratorių diskusija: “Vienu žingsniu arčiau”.  

10. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų ir kuratorių 

konferencija, skirta Lietuvos 100-ečiui paminėti. 

11. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas. 

12. Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų (6 – 12 kl.) Pavasario forumas. 

13. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas. 

14. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas: „SAVIVALDA 

- MES“ 

15. Lietuvos moksleivių sąjungos baigiamasis renginys „Laiko kapsulė“. 

16. Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

17. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių rudens FORUMAS. 

18. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens  forumas. 

19. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas. 

20. Lietuvos moksleivių sąjungos RUDENS  FORUMAS. 

Vykdytų veiklų rezultatas: bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų nariai 

įgijo komandinio darbo, lyderystės kompetencijų.  

 

8.16. Renginiai mokiniams:  

Eil

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Individuali konsultacija profesijos pasirinkimo klausimais Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos mokiniams. 

2.  Susitikimas su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo steigėjais kun. pranciškonu Julium 

Sasnausku ir dailininku Vaidotu Žuku. 

3.  Mokymai Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniams „Vietinės ir tarptautinės 

savanorystės galimybės“ . 

4.  Mokymai Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos savanoriams: „Vietinės ir tarptautinės savanorystės 

galimybės (2 dalys)“. 

5.  Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokiniams: „Vietinės ir tarptautinės savanorystės 

galimybės“. 

6.  Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 10 kl. mokinių protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

100 – ečiui.  

7.  Mokymai Josvainių gimnazijos mokiniams: „Vietinės ir tarptautinės savanorystės galimybės“. 
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8.17. Renginiai tėvams: 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“. Lektorė - Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 

2.  Rajono tėvų klubo narių susitikimai: paskaitos,  diskusijos, popietės. 

Kėdainių rajono tėvų klubas veiklą pradėjo 2018-09-18. 

 

8.18. Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra.  

Tarnybos darbuotoja parengė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokyklinės dokumentacijos 

poreikių suvestinę, teikė užsakymą ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (Geležinio Vilko g.12, Vilnius), 

apmokėjo, parvežė ir perdavė mokykloms mokyklinę dokumentaciją bei nemokamą literatūrą.  

Veiklos rezultatas – visos rajono ugdymo įstaigos aprūpintos reikiama dokumentacija bei nemokama 

literatūra. 

 

8.19. Įgyvendintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos (Kėdainių 

rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų 

plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-8. 

įgyvendinimas): 

Eil. 

Nr. 

Programos vykdytojas Projekto pavadinimas Skirtas finansavimas 

1.  LSU Kėdainių 

"Aušros" progimnazija 
Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę 400,00 

2.  Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinė mokykla 
Sveikas vaikas - laimingas vaikas 500,00 

3.  Josvainių moterų 

klubas "Aušra" 

Socialinių inovacijų ir verslumo skatinimas 

Josvainių seniūnijoje 
500,00 

4.  Kėdainių profesinio 

rengimo centras 
Siuvimo paslaptys 500,00 

5.  Kėdainių krašto 

muziejus 

Pažinkime baltų papuošalus, puošybos 

elementus 
400,00 

6.  Kėdainių krašto 

muziejus 

Kūrybinės dirbtuvės: etinio tapatumo ženklai 

kasdienybėje 
400,00 

7.  Kėdainių dailės 

mokykla 
Kompozicijos ir grafikos kūrybinės dirbtuvės 500,00 

8.  Trečiojo amžiaus 

universitetas 
Moki žodį - žinai kelią 500,00 

9.  Kėdainių suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo 

centras 

Suaugusiųjų švietėjų patirties sklaida 300,00 

10.  Kėdainių trečio 

amžiaus universitetas 
Kartų mokymasis kartu 500,00 

11.  Janinos Monkutės-

Marks muziejus 
Grafikos meno paslaptys 500,00 

Viso: 
5000,00 

Viso programos ir programų vykdytojai atrinkti konkurso būdu.  
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8.20. Projektai: 

Eil. 

Nr. 
Projekto 

pavadinimas  
Veikla, rezultatai  Finansavimo šaltinis 

1. „MSPP: mobili 

pedagoginė – 

psichologinė 

pagalba“ 

Projektas vykdytas su asociacija „Bendruomenės 

iniciatyvų centras“. Vyko mokymai ir individualios 

konsultacijos Kėdainių r. Aristavos, Truskavos ir 

Surviliškio bendruomenių nariams (vaikams, 

paaugliams suaugusiems): paskaitos motyvaciniai 

žaidimai, meninės užduotys. 

 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija. 

2.  „Atrask save“.  Tęstinis projektas, vykdomas nuo 2015 m. partnerio 

teisėmis. Veiklų tikslas - mažinti jaunų bedarbių, 

nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių. 

  

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija. 

______________________________ 


