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                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                                                             Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

l. e. p. direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. 

                                                                               įsakymu Nr. V-48 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 
 

2021 m.  balandžio mėn. planas 
 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas Pastabos 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

6 d. 9 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Mokyklos veiklos rezultatai – mokinių 

asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys 

ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Efektyvaus mokymo(si) metodai“. 
 

Lektorius – Andrius Berniukevičius, International Meridian school 

mokytojas, VU doktorantas. 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

2. 

6 d. 9 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?“ modulis 

(seminaras) Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Socialinės emocinės kompetencijos ir jas stiprinantys metodai“. 

 

Lektorė – Ona Misiukevičenė, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ socialinė pedagogė ekspertė, švietimo ir lyderystės 

konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, 

edukologijos magistrė. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

3. 

6 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos pedagogams: 

„Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir 

strategijų išgryninimas“. 
 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4. 

6 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Mažoji asmenybė ir jos raida“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Nuotolinio darbo dirbtuvės Microsoft Teams aplinkoje. 

Dalinamės gerosiomis praktikomis“. 
 

Lektorė – Inga Kacevičienė, Miegėnų pagrindinės mokyklos anglų 

kalbos mokytoja. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

5. 

6 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „STEAM metodikos taikymo galimybės ir 

iššūkiai darželyje“ modulis (seminaras, I dalis) Kėdainių r. 

Vilainių l/d „Obelėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Ugdyti naujai: integruota STEAM programa darželyje“. 

 

Lektorės: Audronė Jonavičienė, mokytoja metodininkė; Rima 

Lučinskienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė; Ilma 

Fedaravičienė, vyr. mokytoja, Kėdainių r. Vilainių l/d „Obelėlė“. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

6. 

6 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras, I dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams:  

„STEAM ugdymas. Integruota STEAM programa darželyje“. 

 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

7. 

7 d. 9 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?“ modulis 

(seminaras) Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Socialinio emocinio ugdymo diegimo gimnazijoje iššūkiai, 

įveikos strategijos“. 

 

Lektorė – Ona Misiukevičenė, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ socialinė pedagogė ekspertė, švietimo ir lyderystės 

konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, 

edukologijos magistrė. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

3 

 

8. 

7 d. 9 val.  
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (metodinė diena) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos pedagogams: 

„Mokytojų veikla – sėkmingai mokinių pažangai“. 

 

Lektoriai: Jūratė Kavaliauskienė, dir. pavaduotoja ugdymui; Daina 

Volkevičienė, mokytoja metodininkė;  Ilmera Orlė, vyr. mokytoja; 

Agnė Milašienė, mokytoja ekspertė; Ramunė Mikštienė. vyr. 

mokytoja; Vaidas Simonavičius, mokytojas, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazija. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  

–1,00 eur 

9. 

7 d. 10 val.  
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu  

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas 

ugdymas“ modulis (seminaras) Kėdainių profesinio rengimo 

centro pedagogams: 

„Klasės valdymas“. 

 

Lektorius – psichoterapeutas Evaldas Karmaza. 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

10. 

8 d. 9 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?“ modulis 

(seminaras) Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Socialinio ir emocinio ugdymo integravimo visoje gimnazijoje 

įrankiai“. 

 

Lektorė – Ona Misiukevičenė, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ socialinė pedagogė ekspertė, švietimo ir lyderystės 

konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, 

edukologijos magistrė. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

11. 

8 d. 10 val. 

 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis gerosios patirties renginys 

(konferencija) tarptautinių projektų rengėjams, užsienio kalbų 

mokytojams:  

,,Erasmus+ projektai. Virtualios bendravimo ir 

bendradarbiavimo veiklos“. 

 

Lektoriai: Oksana Nečajeva, vyr.mokytoja; Sigita Vievesienė, 

mokytoja metodininkė; Neringa Maskoliūnienė, vyr.mokytoja 

Kėdainių „Ryto“ progimnazija; Aurelija Kuperskienė, mokytoja 

metodininkė; Erika Lavrukėnienė, vyr. mokytoja LSU Kėdainių 

,,Aušros” progimnazija; Ingrida Jurevičienė, spec.pedagogė 

metodininkė Kėdainių specialioji mokykla; Asta Pukienė, projektų 

vadovė; Evelina Rajunčienė Kėdainių l/d ,,Puriena“; Aušra 

Klimavičienė, mokytoja metodininkė Kėdainių r. Krakių M. 

Katkaus gimnazija. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis  

–1,00 eur. 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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12. 

8 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“  modulis 

(seminaras, II dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams:  

„STEAM ugdymas. Integruota STEAM programa darželyje“. 

 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

13. 

8 d. 14 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės 

dabarties mokykloje“ modulis (paskaita) dailės mokytojams:  

„Šiuolaikinės dailės pamokos kūrybinės galimybės: nuotolinio 

mokymo patirtys“. 

 

Lektorės: Daiva Nurdinova, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė, Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytoja metodininkė, Inga 

Čičinskė, mokytoja metodininkė, Giedrė Nagreckienė, vyr. 

mokytoja, Kėdainių dailės mokykla. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 
 

14. 

9 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „STEAM metodikos taikymo galimybės ir 

iššūkiai darželyje“   modulis (seminaras, II dalis) Kėdainių r. 

Vilainių l/d „Obelėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Ugdyti naujai: integruota STEAM programa darželyje“. 

 

Lektorės: Audronė Jonavičienė, mokytoja metodininkė; Rima 

Lučinskienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė; Ilma 

Fedaravičienė, vyr. mokytoja, Kėdainių r. Vilainių l/d „Obelėlė“. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

15. 

16 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras) 

Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

vadovams: 

„Ugdymo(si) scenarijai: kaip sukurti tinkamą ugdymo(si) turinio 

dizainą savo darželiui“. 

 

Lektorius - doc. dr. Sergejus Neifachas, VDU Švietimo akademija, 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupė, Vilniaus l/d 

„Jurginėlis“ direktorius. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 16,00 

eur. 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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16. 

19 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras, I 

dalis) Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Nuotolinis mokymas (is) - Padlet platformoje“. 

 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –

1,00 eur 

17. 

20 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras, II 

dalis) Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Nuotolinis mokymas (is) - Padlet platformoje“. 

 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

18. 

20 d. 14.30 val.  
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu  

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas 

ugdymas“ modulis (seminaras) Kėdainių profesinio rengimo 

centro pedagogams: 

„Įtraukiojo ugdymo ypatumai XXI a. kontekste“. 

 

Lektorė – Asta Pukienė, Kauno kolegijos dėstytoja. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –1,00 

eur 

19. 

21 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Šakių r. Lekėčių 

mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogams:  

„Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas 

klasės/mokyklos lygmenyje“. 
 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

konsultantė, Mokslai laisvai (Learning at easy) komandos narė. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

20. 

22 d. 14.30 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (gerosios patirties 

renginys)  užsienio kalbų mokytojams:  

,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas“. 

 

Lektoriai: Gitana Kaupienė, mokytoja ekspertė; Daiva Petkevičiūtė, 

mokytoja ekspertė; Laima Janonienė, mokytoja metodininkė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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21. 

23 d. 10 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

XXI Nacionalinė  moksleivių ir mokytojų konferencija: 

,,Gamta ir mes“. 

 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 

 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

22. 

26 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

 

 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio 

pažangą“ modulis (seminaras) logopedams ir specialiesiems 

pedagogams: 

„Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas“. 

 

Lektorė – Aušra Šlečkienė, lektorė asistentė, logoterapeutė, 

specialioji pedagogė, LSMU Vaikų reabilitacijos ligoninė 

„Lopšelis“, Slaugos fakultetas, Vaikų reabilitacijos klinika.  
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

seminaro 

mokestis 

 – 16,00 eur 

23. 

28 d. 13.15 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

ir galimybės“ modulis (praktikumas) Kėdainių l/d „Aviliukas“  

mokytojams: 

 „Emometras – emocijų ir jausmų pažinimas“. 

 

Lektorė –  Audronė Gailiuvienė,  Kėdainių l/d „Aviliukas“ mokytoja 

metodininkė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

24. 

28 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaras, I dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Vaikų kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas tyrinėjant, 

bandant, eksperimentuojant“. 
   

Lektorė –  Rasa Simonavičienė, Kėdainių l/d  ,,Pasaka“ mokytoja 

metodininkė. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –

1,00 eur 

25. 

29 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaras, II dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Vaikų kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas tyrinėjant, 

bandant, eksperimentuojant“. 
   

Lektorė –  Rasa Simonavičienė, Kėdainių l/d  ,,Pasaka“ mokytoja 

metodininkė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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26. 

29 d. 13 val. 

 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis gerosios patirties renginys 

(atvira integruota pamoka) lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų 

kalbos mokytojams:  

„Archajiškumo ir modernumo ženklai M. Martinaičio 

poezijoje“, skirta rašytojo M. Martinaičio 85-osioms gimimo 

metinėms“.  

 

Lektoriai:  Laima Vincė, išeivijos rašytoja, dramaturgė, poetė ir 

literatūros vertėja; Dalia Pabarčienė, mokytoja metodininkė: 

Laima Janonienė, mokytoja metodininkė; Judita Kišonaitė, 

bibliotekininkė; Rima Burbaitė-Virkutė, bibliotekininkė Kėdainių 

šviesioji gimnazija.   

 
  Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis  

–1,00 eur. 

 

  

http://www.semiplius.lt/


 

8 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

27. 

Balandžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

įstaigų vadovams, tėvams/globėjams/rūpintojams, vaikams/mokiniams. 

 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

28. 

Balandžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji ugdymosi poreikiai  

(pagal išankstinę registraciją). 
 

 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

III. PASITARIMAI, RENGINIAI 
 

29. 

7 d. 14 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkė: Logopedų metodinio būrelio narių profesinių 

kompetencijų ilgalaikės tobulinimo programos projekto „Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas 

matuojant kiekvieno mokinio pažangą“ aptarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė  

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

30. 

28 d. 14 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso vertinimo komisijos 

pasitarimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

31. 

16 d. 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

 

27-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikos etapas. 

Dalyvauja - Laura Adukauskaitė, II klasės mokinė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

32. 

23 d. 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

 

26-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados olimpiados 

respublikos etapas. 

Dalyvauja : Lukas Borinskij, IV kl., Dovydas Šablevičius, IV kl., Austė Šilkaitytė, 

12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;  

                     Ernestas Granauskas, III kl., Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

33. 

23 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

XII informacinių technologijų olimpiada. 

 
 

Robertas Bilvinas 

 

PRIEDAS 1 

 

Registracija 

iki 19 d. 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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34. 

29 d. 14 val. 
 

Vertinimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso 

darbų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

iki  27 d.:  
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

 

 

  

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

35. 

15 d. 18 val. 

 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybai: 

„Komandinis darbas“. 

 

Lektorė – Jolanta Nėjutė, UAB Vadybos sprendimų centro direktorė, psichologė, 

sertifikuota vadybos konsultantė CMC. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

36. 

data bus 

patikslinta 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 
 

 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

37. 

Balandžio mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos renginys: 

SLURŠ (Sveikata, lytiškumas ir rengimas šeimai) iššūkiai. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

38. 

15 d. 10 val. 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Rajoninė Kėdainių l/d ,,Aviliukas“ ir l/d ,,Vyturėlis“ priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių virtuali saugaus eismo Kahoot viktorina ,,Aš saugaus eismo dalyvis“. 

 

Organizatorė – Daiva Paplauskienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė. 

 

39. 

16 d. 
Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 

„Kliūčių diena iki „Žilvičio“ durų“. 

 

Organizatorius  – Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

 

40. 

20-29 d. 
Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 

Vaiko patirtinis ugdymas per žaidimą, tyrinėjant fizikinius reiškinius“. 

 

Organizatorės: Ina Gustienė ir Gitana Juodienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos. 

 

41. 

Iki 23 d. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Rajoninis pradinio ugdymo mokinių fotografijų konkursas. 

„Pagauk pavasario akimirką“. 

 

Organizatorius – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

 

Priedas 2 

42. 

Balandžio mėn. 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

darbelių ir tautosakos kūrinėlių paroda, skirta tarptautinei vaikų 

knygos dienai paminėti,  ,,Tupi katins ant tvoros…“.  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Pasaka“.                                                     

 

Priedas 3 
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43. 

Balandžio-

rugsėjo mėn. 
Kėdainių „Puriena“ 

Tarptautinis ekologinio - socialinio švietimo projektas  „Aš  - 

žaliasis agurkėlis“. 

 

 Organizatorius – Kėdainių l/d  „Puriena". 

 

 

Priedas 4 

 

 

VII. PARODOS 

 

44. 

Balandžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

svetainė  

Kėdainių  ,,Ryto“ progimnazijos 1 d ir 1 e klasių mokinių ir jų tėvelių kūrybinių 

darbų virtuali paroda „Žaislai iš antrinių žaliavų“.  

 

Parodą parengė: Roma Dzikienė, mokytoja metodininkė, Andrius Pankratjevas, 

mokytojas metodininkas, Kėdainių „Ryto“ progimnazija.  
 

Danutė Čeidienė 

 

45. 

Balandžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba,  

svetainė 

27 - osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo dalyvių kūrybinių 

darbų virtuali paroda „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. 

  
 

Danutė Čeidienė 

 

46. 

Balandžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

26 - osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo dalyvių kūrybinių 

darbų paroda „Lietuvos Raudonoji knyga“.  
 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

1. Gegužės mėn. organizuojamų olimpiadų, varžybų, švenčių grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados respublikos 

etapas. 

2021 m. gegužės 14 d. 

 

Zarasų profesinė mokykla, 

Šaltinių g, 46, Dimitriškių 

km., Zarasų r. 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas. 

2021 m. gegužės 17-

18 d. 

Konkursas vyks nuotoliniu 

būdu 

 

___________________ 


