
 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. gruodžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.   3 d. 12 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 
 

Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos vadovams ir pedagogams: 

„Šiuolaikinė mokykla: misija, vertybės, lyderystė“. 
 

Lektorius – Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktorius.   
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.  5 d. 9 val. 
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija 

(Kėdainių g. 1) 

Respublikinė praktinė metodinė konferencija:  

„Mokymo/si strategijos“. 

 

Organizatoriai:  Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokytojų 

komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.  5-6 d. 

8.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Mokymai projekto “Savivaldybių pasirenkamojo švietimo 

teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas (kodas VP1-

2.2-ŠMM-10V-03-001) dalyviams. 
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, projekto konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 

Daugiau 

informacijos apie 

projektą 

http://pakis.ipc.lt 

 

4.  5 d. 14 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(Pirmūnų g. 13 A) 

 

 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: 

„Mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymas:  Škotijos 

istorija, kultūra, universitetai". 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Gemma Navickienė, 

Kėdainių kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

5.   6 d. 
Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

(Laisvės pr.5, 

Vilnius). 

Išvykstame 9 val. 

nuo Kėdainių 

rajono savivaldybės 

(J.Basanavičiaus g. 

36) 

Ugdymo įstaigų vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų 

išvyka į mokyklų įrangos ir mokymo priemonių parodą 

MOKYKLA 2013. 
 

 

 

 

Rūta Tiškuvienė 

 

Kelionės kaina – 

40 Lt. 

Vyksta užsire-

gistravę, tačiau 

registracija dėl 

kelionės pratę-

siama iki 3 d. tel: 

52544. 

(Primename, kad 

į parodą dalyviai 

registruojasi 

UPC svetainėje). 

 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://pakis.ipc.lt/


6.  11 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

EDUKACINĘ dalį: baigiamasis testas. 
(kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-

03-29).  

Rūta Tiškuvienė 

 

 

7.  13 d. 12 val. 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 62) 
 

Respublikinė mokslinė konferencija: 

„Jaunieji mokslininkai – mokslo pažangai“. 
 

Organizatoriai:  Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojų 

komanda.   
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

8.  13 d. 11  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams: 

,,Impulsai kultūrinei mokyklų bibliotekų veiklai“.  

 

Lektorė – aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė. 

Organizatoriai: Judita Kišonaitė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos bibliotekininkė;  Rytas Tamašauskas, Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. 

specialistas. 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki  

10 d.  

el.paštu: 

rytas.tamasauska

s@kedainiai.lm.lt 

Dalyvio mokestis 

– 25 Lt. 

 

9.  16 d. 13  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Įstaigos veiklos planų dermė panaudojant įsivertinimo 

išvadas“. 
 

Lektorė - NMVA išorės vertintoja Neringa Širkienė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

10.  17 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NUKELIAMA 

į sausio 14 d. 

Seminaras įvairių dalykų ir informacinių technologijų 

mokytojams: 

„IKT įrankiai mokinių vertinimui ir įsivertinimui“. 
Turinys: 

1. Testavimo priemonės internete. 

2. Pamokos rengimas ir bendrinimas internete.  

3. Mobiliųjų įrenginių taikymai.  

4. Debesų kompiuterijos priemonės. 

5. Priemonės ir praktiniai pavyzdžiai, tinkantys mokinių pasiekimų 

vertinimui, kaupiamajam vertinimui ir įsivertinimui, balsavimui, gero 

elgesio motyvavimui. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Ingrida Kupčiūnienė , 

virtualios mokymosi aplinkos ir intraneto konsultantė, IKT 

Lyderių programos dalyvė, mobiliųjų įrenginių patarėja, 

Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki  

12 d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el. p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com  

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

 

11.  17 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita vokiečių kalbos ir istorijos mokytojams: 

„Lietuva ir Austrija. Chronologinė apžvalga“.  
(Dvikalbės vokiečių k. – lietuvių k. knygos  pristatymas. Naujoje knygoje 

apžvelgiami Lietuvos ir Austrijos istoriniai ryšiai nuo 2500 metų senumo 

Būtina 

registracija iki 

12 d. tel.52544  

arba el.p.: 

mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lm.lt
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lm.lt
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com


 Gintaro kelio iki būsimo Vargonų kelio; nuo išvykų į Lietuvą ir 

mokslininkų darbinių viešnagių iki tremtinių ir emigrantų; nuo išgarsėjusių 

diplomatų iki garso virtuozų; nuo imperatoriaus šunų iki prašmatnių šarvų; 

nuo legendinio „austrų“ mediko Lietuvoje iki legendinių lietuvių 

futbolininkų Austrijoje; nuo žydų gelbėtojo iki partizaninio pasipriešinimo 

kovotojo.) 

 

Lektoriai: Judith Lewonig (vokiečių k.), knygos autorė ir 

istorikas Rūstis Kamutavičius (lietuvių k.). 
Aušra Nesterovienė 

 

a.nesteroviene@

gmail.com. 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

12.  18 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras choreografijos mokytojams: 

„Šokio stiliai vidurinio ugdymo šokio dalyko pamokose. 

Metodinės priemonės pristatymas“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Daiva Naujokienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

13.  23 d. 9 val. 
Miegėnų pagrindinė 

mokykla  

Seminaras Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Palankaus mikroklimato klasėje kūrimas. Specialiųjų 

poreikių mokinių santykių su bendraamžiais, mokytojais 

ypatumai.“ 

 

Lektorė –Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos  psichologė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

14.  23 d. 10 val. 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 62) 
 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Krizių prevencija“. 
 

Lektorė – psichologė Jūratė Žuravliovienė,  Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla.   
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

15.  23 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Jonavos rajono Ruklos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis 

paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese”. 

 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, direktorius; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba; mokytoja metodininkė Regina Adomaitienė, 

Kėdainių krašto muziejus. 

 
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

16.  27 d. 9 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

NUKELIAMAS 

į sausio 3 d. 

 

Seminaras „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokytojams: 

„Savęs pažinimas“. 

 

Lektorė – psichologė Jūratė Žuravliovienė, „Ryto“ pagrindinė 

mokykla. 
                                                              

 Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis - 2 Lt. 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com


17.   27 d. 10 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 
 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į mokinį orientuoto 

ugdymo technologija“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Larisa Gražienė, Kauno Jono 

Basanavičiaus gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

18.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras Anykščių rajono Viešintų pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis 

paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese”. 
 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, direktorius; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba; mokytoja metodininkė Regina Adomaitienė, 

Kėdainių krašto muziejus. 

 
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

19.  Gruodžio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Dotnuvos  pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių mokykla – darželis „Vaikystė“ 

 Kėdainių lopšelis – darželis „Varpelis“. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

20.  Sausio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių rajono Akademijos gimnazija; 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

gruodžio 20 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, SUSITIKIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

21.  3 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vizgirdienė 

Neringa Vaicekauskienė 

Pasitarimo metu 

bus aptariamas 

pasirengimas 

„Dainų dainelės“ 

konkursui ir kt. 

klausimai. 

22.  4 d.  

 

 

Užsienio šalių pedagogų (projekto „Tiltas į ateitį per 

skaitmeninį turinį ir ugdymo kokybę dalyvių) pažintinis 

vizitas Kėdainių ugdymo įstaigose: 

 



  

10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Susitikimas su Kėdainių rajono Lyderių klubo kūrybine 

komanda. 

 

11,15 val. 
Šviesioji gimnazija 

Susitikimas su Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojais, 

taikančiais pamokoje skaitmeninį turinį. 

 

12,30 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

Susitikimas su  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojais, 

taikančiais pamokoje skaitmeninį turinį. 

 

23.  5 d. 14 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

 (Pavasario g.5) 

Geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 

 
Metodinės tarybos pirmininkė dr.Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

24.  10 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pasitarimas.   
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

25.  9 d. 12 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

 (Pavasario g. 5) 

 

Atvira technologijų pamoka 7-oje klasėje: 

„Gaminių detalių ornamentavimas  ir puošyba.  

Darbo 7-ose klasėse  organizavimas“. 

 

Pamoką veda - mokytojas metodininkas Audrius Vasiliauskas, 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė  

 

Informacija tel.; 

8 616 38083 

(Audrius). 

26.  12 d. 12 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

27.  12 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

28.  13 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

29.  16 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Direktorių pavaduotojų susivienijimo visuotinis narių 

susirinkimas. 

Organizatorius – direktorių pavaduotojų susivienijimo 

valdyba. 
Susivienijimo pirmininkė Audra Pakštienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

30.  18 d. 13 val. 
J.Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 



31.  7 d. 10 val.  
 VDU 

 (Vileikos g. 8, 

Kaunas)   

Išvykstame 8.30 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g.40) 

25-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę  

mokiniai  

32.  13 d. 9 val.  
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

25-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono 

etapas. 

                                                                            

Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

gruodžio 11 d. 

pagal pateiktą 

formą  el.p. 

d.ceidiene@ 

gmail.com  

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

33.  2 d. 11 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Mokymai Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokinių 

tarybos nariams: 

„Savivaldų formavimas“. 
 

Mokymus veda rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė 

Pabrinkytė, Kėdainių šviesioji gimnazija, Kęstutis 

Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas, Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

34.  3 d. 11 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

Mokymai „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių tarybos 

nariams: 

„Savivaldų formavimas“. 
 

Mokymus veda rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė 

Pabrinkytė, Kėdainių šviesioji gimnazija, Kęstutis 

Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas, Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 
 

Vilija Petkūnienė 
 

 

35.  4 d. 15 val. 

 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Apskritas stalas rajono mokinių savivaldų komandoms :  

„Aš, mokykla ir krūviai”. 
 

Organizatorius- Kėdainių  rajono mokinių taryba. 

Vilija Petkūnienė 

 

 

 

VI. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

36.  Pagal atskirą 

grafiką 
Individualios konsultacijos mokiniams. Informacija  

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

37.  19 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Mokyklų ugdymo karjerai koordinatorių pasitarimas. 
 

 

Neringa Vaicekauskienė 
 

 

 

VII. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com


38.  11 d. 17 val. 
Kėdainių r. 

Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

 

Paskaita Josvainių gimnazijos mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 
 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo 

karjerai konsultantas; Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, 

ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 
 

Informacija 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

 

 

39.  13 d. 13 val. 
Kėdainių r.  

Surviliškio 

seniūnija 

Diskusija – popietė Surviliškio seniūnijos šeimoms „Šeimos 

vertybės ir jų įtaka tėvų – vaikų santykiams“. 
 

Lektorė - Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos socialinė pedagogė, Aušra Žukauskienė Surviliškio 

Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos metodininkė socialinė 

pedagogė, Sonata Rindokienė Surviliškio seniūnijos socialinė 

darbuotoja. 
 

 

40.  18 d. 17.30 val. 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

 

Paskaita Šviesiosios gimnazijos mokinių tėvams 

„Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 
 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai 

konsultantas; Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

Informacija 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

41.  Nuo 2 d. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazijos 

,,Kaštono“ skyrius 

 

Kalėdinio atviruko konkursas  „Atvirukas – linkėjimas“. 

Kviečiami dalyvauti Kėdainių rajono ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių ugdytiniai. 
 

Konkurso organizatoriai: skyriaus vedėja Danutė 

Deimantavičienė; Sigita Burzdžiuvienė, socialinė pedagogė; 

Audra Falkauskienė, Gražina Kulnickienė ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos; Jūratė Karanauskienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė; Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

,,Kaštono“ skyrius. 
 

Konkurso 

nuostatai bus 

išsiųsti gruodžio 

2 d. 

Informacija tel.: 

37307 

42.  10 d. 9 val.  
Kėdainių arenoje 

Kėdainių ikimokyklinių įstaigų sporto šventė „Nykštukų 

šėlsmas“, skirta futbolo dienai paminėti.  
 

Organizatoriai: vyr.auklėtoja Ina Gustienė, Kėdainių l/d 

„Žilvitis“, vyr.auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“, auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, 

Kėdainių l/d „Pasaka“, auklėtoja metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių m/d „Obelėlė“. 

Dalyvauja 

 l/d „Žilvitis“, l/d 

Aviliukas“, l/d 

„Pasaka“, m/d 

„Obelėlė“ 

 

IX. KRIKŠČIONIŠKAS PILIETINIO VEIKIMO FORUMAS 
 

43.  18 d. 15 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Dienraščio Bernardimai.lt vyr. redaktoriaus Andriaus 

Navicko naujos knygos „Kelio bendrija” pristatymas. 

Taip pat bus pristatyta konferencija gyvybės kultūros 

tema.  
Trumpa knygos anotacija: tai knyga apie tikėjimo kelionę ir simboliška, 

kad ji parašyta Tikėjimo metais. Tikėjimo kelionėje svarbiausia yra pats 

KELIAS, kuris sujungia mus į bendriją, kuris išgelbsti mus nuo vidinio 

surūgimo, BENDRAKELEIVIAI, kurie gelbėja iš egocentrizmo pragaro; 

KELIONMAIŠIS, kuriame turi būti tik tai, kas svarbiausia ir VEDLIAI, 

padedantys nepasiklysti. Knyga pradedama klausimu, ką reiškia būti 

krikščionimi šiandien, kuris netrukus išsilieja į platesnio klausimo, koks yra 

Kviečiame 

tikybos, etikos, 

istorijos ir kitų 

dalykų 

mokytojus, 

vadovus, 

moksleivius, 

Švietimo 

skyriaus 

specialistus. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com


mūsų santykis su pasauliu, kuriame gyvename, upę.  Čia taip pat atrasite 

dvylika pasakojimų apie patikimus tikėjimo vedlius, kurių kiekvienas kartu 

yra bandymas pažvelgti į gyvenimą vis iš kitos perspektyvos. Knyga, kaip 

ir bet kuri tikėjimo kelionė, baigiasi šūksniu - Viešpatie, ateik. Nors Jis 

visada su mumis, bet mums tenka nueiti ilgą kelią, kol patys grįžtame į 

save, kaip į mylinčio Tėvo namus, kurie ir yra Naujoji Jeruzalė. 
 

 

 

X. PARODOS, KNYGŲ PRISTATYMAI 
 

44.  7 d. 15 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Vaidos Kamuntavičienės knygos „Apytalaukio parapija“ 

pristatymas.  
Bus galima įsigyti knygų.  

Knygos autorė yra baigusi Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinę mokyklą.   
Neringa Vaicekauskienė 

Kviečiame 

istorijos ir kitų 

dalykų mokyto-

jus, vadovus, 

moksleivius, 

Švietimo sky-

riaus specialistus. 

45.  Gruodžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų 

paroda „Tolerancijos gėlė“. 

Parodą parengė  Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogų komanda. 
Rūta Tiškuvienė 

 

46.  Nuo gruodžio 

20 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kalėdinio atviruko konkurso  „Atvirukas – linkėjimas“ 

gražiausių darbų paroda. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 XI. INFORMACIJA 
 

1. 2014 m. sausio mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 

 43 – iasis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas (sausio mėn.7 d.); 

 52 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada ( sausio mėn. 10 d.); 

 46 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas ( sausio mėn. 13 d.); 

 47 - oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada ( sausio mėn. 17 d.); 

 17 - oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada ( sausio mėn. 21 d.); 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams (sausio mėn. 22 d.); 

 62 - oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada ( sausio mėn. 24 d.); 

 25 – osios informatikos olimpiados respublikos etapo atrankinė dalis ( sausio mėn. 31 d.); 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapas (datą 

aptarsime muzikos mokytojų metodiniame pasitarime). 

2. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija ir Lietuvos edukologijos universitetas kviečia 

matematikos mokytojus dalyvauti Lietuvos matematikos mokytojų konferencijoje ,,Novatoriškų 

iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“, kuri vyks 2014 m. sausio 3 d.  Lietuvos  

edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius). Kvietimas pridedamas 11 psl. 

3. 2014 m. sausio 3 d. (penktadienį) 14 val. Kėdainių daugiakultūriame centre vyks istorijos 

mokytojų metodinis pasitarimas.  

4. 2014 metų sausio 13 d. 10 val. Kėdainių daugiakultūriame centre vyks Kėdainių rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių konferencija „Sąjūdžio veikla Kėdainių krašte“.  
Pranešimus konferencijoje kviečiame skaityti visų Kėdainių miesto ir rajono gimnazijų mokinius 

(po vieną pranešimą iš gimnazijos). Pranešimo trukmė – nuo 5 iki 10 min. Pranešimų 

pavadinimus ir pranešėjų pavardes atsiųskite el. paštu: daugiakulturis@gmail.com  iki sausio 9 d. 

Kviečiame dalyvauti pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokytojus ir mokinius (10-15 

mokinių).  

mailto:daugiakulturis@gmail.com


Primename, kad pagrindinės mokyklos ir gimnazijos iki sausio 10 d. į Kėdainių daugiakultūrį 

centrą pristato surinktus atsiminimus ir kūrybinius darbus (piešiniai, grafikos darbai, koliažai). 

Kūrybinių darbų tema - "Sąjūdis mokinių akimis". Piešiniai, grafikos darbai ar koliažai gali būti 

atliekami ant A4, A3 ar didesnio formato lapų. Iš mokyklos/gimnazijos laukiame nuo 3 iki 5 

darbų. 

5. Kėdainių sporto mokyklos renginiai pridedami 12 psl. 

 

 

SVEIKINAME! 

Kėdainių krašto kultūros premijos laureatą Rimantą Žirgulį. 

 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 



 

                                                
 

KĖDAINIŲ RAJONO LYDERIŲ KLUBAS 
www.centras.kedainiai.lm.lt  

 

2013 m. gruodžio mėnesį Kėdainių rajono lyderių klubui pirmininkauja Šėtos gimnazija. 

Gruodžio mėn. renginiai: 

Laikas, vieta Renginio pavadinimas Pastabos 

4 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūrybinės komandos susitikimas su 

užsienio šalių pedagogais  (pažintinio vizito 

„Tiltas į ateitį per skaitmeninį turinį ir ugdymo 

kokybę“ dalyviai). 

Rajono kūrybinė komanda. 

Kviečiame dalyvauti 

pageidaujančius. 

5 d. 10 val. 
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija 

(Kėdainių g. 1, Šėta) 

Respublikinė metodinė praktinė 

konferencija: „Mokymo/si strategijos“.  

 

Dalyviai: Kėdainių Šviesiosios, 

Akademijos, Krakių gimnazijų, 

Labūnavos, Truskavos, Aušros 

sporto ir sveikatinimo, Jonavos r. 

Bukonių, Žeimių pagrindinių 

mokyklų, Kėdainių specialiosios 

mokyklos, Panevėžio ,,Vyturio“ 

progimnazijos mokytojai; Lyderių 

laikas 2 kūrybinė komanda.  

7 d. 15 val. 
Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

(Laisvės pr.5, 

Vilnius). 

 

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo 

lyderystės plėtros modelio „Veiksminga 

lyderystė – lyderių klubo veikla švietimo 

bendruomenei“ pristatymas mokyklų 

įrangos ir mokymo priemonių parodoje  

MOKYKLA 2013. 

Pristatys rajono kūrybinė komanda. 

10 d. 16 val.  
Kėdainių rajono 

savivaldybė 

(J.Basanavičiaus 36) 

Rajono lyderių klubo narių susitikimas su 

Kėdainių rajono tarybos švietimo ir 

kultūros komiteto nariais. 

Kviečiame dalyvauti 

pageidaujančius.  

16 d. 12 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūrybinės komandos darbinis susitikimas. Kūrybinė komanda.  

Konkursas ! 

Kviečiame rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleivius sukurti Kėdainių rajono lyderių klubo 

logotipą. Darbus iki 2013 m. gruodžio 15 d. pristatyti į rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrių, 721 kab. Kviečiame dalyvauti pageidaujančius. 

Dėkojame ! 

„Aušos“ sveikatinimo ir sporto pagrindinei mokyklai už pirmininkavimą Rajono lyderių klubui 

lapkričio mėn.  

 

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktorė    Antanida Likšienė 

 

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


LIETUVOS MATEMATIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

 

KVIETIMAS 

dalyvauti Lietuvos matematikos mokytojų konferencijoje 

,,NOVATORIŠKŲ INICIATYVŲ MATEMATINIAME UGDYME SKLAIDA“ 

 

     Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos organizuojamoje 

konferencijoje, kuri vyks 2014 m. sausio 3 d. 10 val. Lietuvos  edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius).  

     Konferencijoje pranešimus matematikos mokytojams aktualiomis temomis skaitys mokslininkai, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai 

praktikai. Leidyklos pristatys naujausius matematikos leidinius bendrojo lavinimo mokykloms. 

     Tikslią renginio programą paskelbsime Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos tinklapyje 

http://mif.vu.lt/lmma/ gruodžio mėnesį. 

      Išankstinė registracija nevyks. Pažymą apie dalyvavimą konferencijoje, patvirtintą Lietuvos 

matematikos mokytojų asociacijos valdybos, rasite asociacijos internetiniame puslapyje po konferencijos.  

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos nariams konferencija nemokama, kitiems, išskyrus 

kviestinius svečius, bus taikomas 20 Lt dalyvio mokestis. Asociacijos nariams primename, kad asociacijos nario 

metinis mokestis – 10 Lt, stojamasis mokestis – 5 Lt. Mokesčius sumokėti bus galima konferencijos dieną 

registracijos metu. Konferencijos dalyvio mokesčio sąskaitos faktūros bus išrašomos tik konferencijos dieną. 

 

 

 

                                                                            Konferencijos organizacinis komitetas  

http://mif.vu.lt/lmma/


Renginiai Kėdainių sporto mokykloje 2013m. gruodžio  mėn. 
 

 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2013.12.06 d. 11.00 val. 

Sporto mokykla 

2013/2014 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 5x5 merginų zoninės 

futbolo varžybos 

 Kėdainiai, Panevėžys, 

Raseiniai, Ukmergė 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.12.07 d.  11.00 val. 

,,Ryto‘‘ pagrindinė mokykla 

2013/2014 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 2001/02 m. gim. 

zoninės kvadrato varžybos 

Kėdainiai, Radviliškis, 

Jonava 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.12.08 d. 11.00 val. 

Sporto mokykla 

2013/2014 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 5x5 vaikinų zoninės 

futbolo varžybos 

Kėdainiai ,Jonava, 

Panevėžys 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.12.10 d. 9.00 val. 

Sporto mokykla 

2013/2014 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio 3x3 krepšinio varžybos 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

kaimo pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

2013.12. 11.  9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2013/2014 m. m.  rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų 

2001/02m. gim. ir jaun. kvadrato varžybos  

 Miesto ir kaimo 

gimnazijos, kaimo 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.12. 14 11.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2013/2014 m. m.  Lietuvos  mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 2003m. gim. ir jaun. zoninės 

kvadrato varžybos  

 Kėdainiai, Jonava, 

Ukmergė 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.12.18 9.00 val.  

Akademijos gimnazija 

2013/2014 m. m.  rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių merginų ir vaikinų 

mokyklų tinklinio varžybos 

Kaimo pagrindinės 

mokyklos ir gimnazijos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui                                                                         

Z. Peleckienė  

  

 

Metodininkas                                                                                             

Br. Šimokaitis  

 3 3 3 5 0  

 

 

 


