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  PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2021 m.   d. 

įsakymu Nr. V- 20 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

3 d. 13.30 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

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: 

„MS Paint naudojimo galimybių plėtotė“. 

 

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

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

2. 

4 d. 15 val. 

 
Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Lyderystė, bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (paskaita) pradinio ugdymo mokytojams: 

„Saugaus elgesio internete programa - Būk interneto Genijus“. 

 

Lektorės: Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja 

ekspertė; Danguolė Tumėnienė, Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytoja metodininkė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

3. 

4 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Šakių r. Lekėčių 

mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogams: 

„Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“. 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

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

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

4. 

8 d. 13.30 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

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: 

„MS Paint naudojimo galimybių plėtotė“. 

 

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

 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5. 

10 d. 12 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: 

„Paauglių klausimai apie lytinius santykius: kaip kalbėti ir ką 

sakyti?“. 

 

Lektorė – Lina Januškevičiūtė, VšĮ “Įvairovės ir edukacijos namai” 

mokymų vadovė 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymos 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

6. 

11 d. 13 val. 

 
Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“  modulis (paskaita)   Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

pedagogams: 

,,Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“. 

 

Lektorė - Sigita Jankauskienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

7. 

11 d. 13 val. 

 
Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“  modulis  (paskaita)  

Kėdainių l/d „Puriena“ pedagogams: 

„Nuotolinio ugdymo organizavimas ZOOM platformoje“. 

 

Lektorius – Robertas Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

8. 

15 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos pedagogams: 

„Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“. 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

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

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

9. 

17 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras I-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Atradimų ir pasiteisinusių praktikų organizuojant reflektyvų 

mokymą(si) dalinimasis bendruomenėje“. 

 

Lektorius – Gytis Valatka, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 

istorijos mokytojas. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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10. 

17 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos ,,Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje“ modulis (paskaita) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

,,Penki įsitraukusio mokymo matmenys“. 

 

Lektoriai – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogų komanda.  

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

11. 

17 - 18 d. 

10 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: 

„Gabių mokinių pažinimas ir ugdymas“. 

 

Lektorė - Bronė Narkevičienė, KTU profesorė. 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymos 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

12. 

18 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras II-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Atradimų ir pasiteisinusių praktikų organizuojant reflektyvų 

mokymą(si) dalinimasis bendruomenėje“. 

 

Lektorius – Gytis Valatka, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 

istorijos mokytojas. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

13. 

18 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras) 

Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams: 

“Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme: fizinis pajėgumas”. 

 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto 

universitetas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

14. 

18 d. 10 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Lyderystė, bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (gerosios patirties renginys, I dalis) pradinio ugdymo 

mokytojams: 

„Lego metodikos taikymas pradiniame ugdyme“. 

 

Lektorė – Neringa Kapočienė, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja. 
 

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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15. 

18 d. 13 val. 

 
Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacija ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, 

atsakingiems už kvalifikacijos tobulinimą: 

„Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas“. 

 

Lektoriai: Aušra Nesterovienė, Danutė Čeidienė, Vilija Girdauskaitė, 

Robertas Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkai. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija iki 

17 d. 

www.semiplius.lt 

16. 

22 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos  „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: 

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

mokytojams: 

„Socialinio – emocinio ugdymo svarba ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams“. 

 

Lektorės: Audronė Gailiuvienė, mokytoja metodininkė; Asta 

Kačenauskaitė, psichologė asistentė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

17. 

24 d. 10 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (paskaita) Kėdainių muzikos 

mokyklos, rajono, respublikos ugdymo įstaigų muzikos 

mokytojams: 

„Pianisto asmenybės dažniai “. 

 

Lektorė – Sigita Aukštiejūtė Morkūnienė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos mokytoja metodininkė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

18. 

24 d. 12 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (praktinės patirties sklaidos 

renginys) socialiniams pedagogams: 

„Projektinė veikla socialinių emocinių kompetencijų ugdyme. 

Idėjų mugė”. 

 

Lektorės: Loreta Pabrinkienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė; Lina Mindauliūtė-Žukienė,  

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ vyresnioji socialinė pedagogė; 

Rasa Kvederienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ vyresnioji socialinė 

pedagogė; Ilona Jakienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos vyresnioji 

socialinė pedagogė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

19. 

25 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

pedagogams: 

,,Kaip padėti sau ir išlikti autentišku ugdytoju“. 

 

Lektorės: Laimutė Stankevičienė, mokytoja metodininkė; Vilma 

Marušauskienė, mokytoja  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20. 

Vasario mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

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

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, 

Jurgita Sinickienė, Arūnė Jakutienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

21. 

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Pažymų dėl PUP/brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo 

ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, rengimas. 

 

 Gitana Danilevičienė, Jurgita Vaitelytė 

 

Pažymoms 

parengti 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

vasario 19 d. 

22. 

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Informacinės priemonės „Socialinė istorija autizmo spektro vaikams“ rengimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Arūnė Jakutienė 

 

 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

23. 

3 d. 10 val. 

 
Diskusija  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų ir Panevėžio r. 

PPT diskusija: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) vertinimo 

aktualijos ir patirtis“. 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jurgita Sinickienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24. 

4 d. 14 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: 2021 metų veiklos organizavimo planavimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

25. 

4 d. 16 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: muzikos olimpiados rajono etapo organizavimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Žydrė Vancevičenė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

26. 

2 d., 9 d., 23 d. 

14 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

NŠA konsultacijos metodinių būrelių pirmininkams, ŠPT 

metodininkams. „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“. I-as etapas. Bendrųjų kompetencijų supratimo gilinimas. 

 
 

Aušra Nesterovienė, Danutė Čeidienė, Vilija Girdauskaitė, Robertas Bilvinas 

 

Prisijungimo 

nuoroda bus 

atsiųsta 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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27. 

4 d. 15 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

 2021 metų veiklos organizavimo planavimas.  

 Technologijų olimpiados rajono etapo organizavimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28. 

12 d. 14 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

 2021 metų veiklos organizavimo planavimas.  

 Dailės olimpiados rajono etapo organizavimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29. 

23 d. 16 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

 2021 metų veiklos organizavimo planavimas.  

 Istorijos olimpiados rajono etapo organizavimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Domkutė 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

30. 

24 d. 12 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

31. 

9 d. 

  
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu  

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados respublikos etapas. 

 

Dalyvauja - Redas Jankauskas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos II klasė mokinys. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

32. 

9 d. 15 val. 

 
Komisija dirbs 

nuotoliniu būdu 

50-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono 

etapo darbų vertinimas.  
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija ir 

darbai  

iki 8 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

33. 

10 d.  

 

10 val. (6-8 kl.); 

12 val. (9-12 kl.), 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

9-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas. 

 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija  

iki 1 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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34. 

11 d. 9 val. 

 

 

15 val. 

  
Olimpiada ir darbų 

vertinimas vyks 

nuotoliniu būdu 

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiados rajono etapas. 

 

Darbų vertinimas. 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija  

iki 9 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

35. 

15 d. 
 

Konkursas vyks 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas.  

 

Dalyvauja: Agnė Virkutytė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos II klasės mokinė; Benas 

Stankūnas, Kėdainių r. Krakių gimnazijos 7 klasės mokinys. 

 
Danutė Čeidienė 

 

36. 

26 d. 9 val. 
 

Kėdainių SJMC,  

S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52 , 

Kėdainiai  

arba nuotoliniu 

būdu 

27-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija  

iki  22 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

37. 

26 d. 9 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu  

30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12/II-IV 

gimnazijos klasės). 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija  

iki 24 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

38. 

25-27 d. 

 
dalinai nuotoliniu 

būdu 

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas. 

Dalyvauja: 

Nojus Rabecas, „Atžalyno“ gimnazijos I klasės mokinys; Jorūnė 

Kutavičiūtė, šviesiosios gimnazijos  I klasės mokinė; Aistė 

Starkauskaitė, šviesiosios gimnazijos  II klasės mokinė; Ignas 

Pankratjevas, šviesiosios gimnazijos  III klasės mokinys; Laimis 

Jurkėnas, šviesiosios gimnazijos  III klasės mokinys; Martynas 

Kiela, šviesiosios gimnazijos  IV klasės mokinys. 

 Registracija 

iki vasario 5 d. 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

39. 

4 d. 17 val. 

 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybai: 

„Dėmesingumo įsisavinimo technikos“. 

 

Lektorė – Jolanta Nėjutė, psichologė. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

40. 

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 

 

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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41. 

Vasario mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Renginiai skirti vasario 16 d. paminėti. 

Organizatorius: Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

42. 

Vasario 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 
 

43. 

Vasario  

1 -26 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

VII nacionalinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 

2021“ tematika – „Lietuvoje žiemojantys paukščiai“. 

 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Pasaka“. 

 

Priedas 1 

Priedas 2 

 

 

VII. INFORMACIJA 

 

1. Kovo mėn. organizuojamų olimpiadų grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada tikslinama Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

33-ioji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada  (9–12/ I-

IV gimnazijos klasės) 

2021 m. kovo 17 d. Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

 

___________________ 


