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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. kovo mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  3 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokymai mokytojams, kuruojantiems mokinių savivaldą: 

„Darbas su mokinių savivaldomis“. 
 

Lektoriai: Nerijus Miginis ir Marius Ulonas, VšĮ „Politikos 

tyrimų ir analizės institutas“ ekspertai.  
 

Vilija Petkūnienė 
 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.   3 d. 12 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos ir Kauno 

J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytojams: 

„Muzikinio teorinio ugdymo naujovės. Patirties sklaida“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Jevgenija Žakienė, vyr. 

mokytoja Rima Brilienė, Kauno J.Naujalio muzikos 

gimnazija; mokytoja metodininkė Irma Jankauskienė, Kauno 

J.Naujalio muzikos gimnazijos direktorės pavaduotoja; 

mokytojas ekspertas Donatas Prusevičius, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykla; vyr. mokytoja Rita 

Stanionienė, vyr. mokytoja Vidalija Perminienė, mokytoja 

metodininkė Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokykla. 
                                                              

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.  4 d. 15 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Paskaita Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 

pedagogams: 

„Specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, įvertinimas ir 

pagalba“. 
 

Lektoriai: edukologijos magistrė, spec. pedagogė metodininkė  

Jurgita Vaitelytė; logopedė metodininkė Rima Juknevičienė; 

psichologijos magistrė, psichologė Arūnė Jakutienė; socialinė 

pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba; vyr. specialistas Mindaugas Danilevičius, Kėdainių 

rajono savivaldybės švietimo skyrius. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

4.  5 d. 13 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Efektyvesnis Power Point skaidrių naudojimas“. 
 

Lektorius – Arturas Laskauskas, prezentacijų konsultantas, 

knygos „Prezentacija tarsi šou. Patarimai ir užduotys 9-12 

klasių moksleiviams“ autorius. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.   12 d. 11 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NEĮVYKO 

Seminaras rusų, anglų ir vokiečių kalbų mokytojams: 

„Ar pamokos kokybė lemia aukštus mokymo(si) 

rezultatus?“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Loreta Šernienė, Prienų r. 

Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė. 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

7 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

6.   17 d. 10 val. 

m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

 

Paskaita Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogams: 

„Kooperacija ir bendradarbiavimas praktiškai“. 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius.   
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

7.  18 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokytojams lyderiams: 

„Paramos kolegai (Peer coaching) arba ugdomojo 

vadovavimo mokymai“ (I sesija).   
Mokymų tikslas – skatinti pasitikėjimu grįstą pedagogų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, stiprinti pamokų planavimo ir rengimosi joms įgūdžius, 

taikyti naujausias technologijas ugdymo procese. Šie mokytojai padės 

kolegoms stiprinti mokymo(si) įgūdžius, paįvairindami pamokas 

patraukliomis mokymo(si) veiklomis, naudodami šiuolaikines 

informacines komunikacines technologijas, gerindami mokinių 

pasiekimus. 

Mokymų trukmė – mokymai organizuojami sesijomis. Numatytos 3 sesijos, 

kurios vyks ne dažniau kaip kas dvi savaites. Mokymai truks po 8 

akademines valandas (iš viso – 40 akademinių valandų) kas kelias dienas 

(iš viso 5 (1+2+2) dienos). 

Lektoriai:  mokytoja ekspertė Tatjana Kryliuvienė, Albertas 

Lakštauskas, UPC konsultantai.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

12 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 
 

Mokymai bei 

kelionės, 

maitinimo, 

apgyvendinimo 

išlaidos 

apmokami 

Europos 

socialinio fondo 

ir Lietuvos 

Respublikos 

lėšomis. 

Pažymėjimus 

išduos UPC. 

8.  18 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras matematikos mokytojams: 

,,Matematika V-VI klasėse pagal naująsias programas ir 

naujuosius (2013-2014 m.) vadovėlius „Matematika tau 

plius“. 
Turinys: 

1. Matematikos programų kaitos turinys. 

2. Atnaujintų programų V-VI klasėms ypatumai. 

3. Vadovėlių „Matematika Tau+. 5 ir 6 klasėms koncepcija. Turinio 

aptarimas. 

4. Kompiuterinės mokymo priemonės mokytojams ir mokiniams. 

5. Matematinės įdomybės. 

Lektorius – Valdas Vanagas, matematikos vadovėlių autorius, 

TEV leidyklos vyriausias redaktorius. 
 Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

14 d. tel.52544  

arba el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

9.   19 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Vidaus audito metodikos pritaikymas“. 
 

Lektorė – Vilija Gečienė, Kauno Panemunės l/d direktorė.  

 

 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

13 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 45 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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10.  19 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

TECHNOLOGINĘ dalį (kursų programa patvirtinta ŠMM ministro 

įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-03-29).  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

Būtina 

registracija iki  

14 d. tel.: 52544 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com   

Dalyvio 

mokestis – 100 

Lt. 

Kursų trukmė – 

40 akad. val. 

11.  19 d. 13 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

,,Savižudybių prevencija“. 

 

Lektorė - psichologė Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla. 

 

 
                                                                        Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

12.  20 d. 11 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Mokinių užimtumo būdai vykdant projektinę veiklą“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, vyr. 

mokytoja Rasa Mockienė, vyr. socialinė pedagogė Jūratė 

Daukšienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

Po seminaro 

vyks socialinių 

pedagogų 

metodinis 

pasitarimas. 

13.  20 d. 11 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

 (Chemikų g. 30) 

Seminaras kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams: 

,,Efektyvus vaikų plaukimo įgūdžių formavimas“.  
 

Lektorius - vyr. mokytojas Tomas Pakštys, Kėdainių sporto 

mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

14.  20 d. 11 val. 
m/d „Vaikystė“ 

(Mindaugo g. 21) 

Seminaras m/d „Vaikystė“ pedagogams: 

,, Mankštos organizavimas ikimokyklinio ir jaunesniojo 

mokyklinio amžiaus vaikams“.  
 

Lektorė - vyr. mokytoja Dalia Vengrytė, Kėdainių  "Atžalyno" 

gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

15.  20 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Paskaita mokyklų psichologams: 

,,Intelekto įvertinimas WWPSI - IV: testo paskirtis, 

struktūra bei vertinimo ypatumai. Standartizavimas ir 

adaptavimo Lietuvoje ypatybės“. 
 

Lektorė – psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

16.  20 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita vokiečių kalbos mokytojams ir vyresnių klasių 

mokiniams: 

„Vokiški posakiai“. 
 

Lektorė – Kira Kötter, Goethe‘s institutas. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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17.  21 d. 9 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

Seminaras kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams: 

„Grindų riedulys - pritaikymas pamokose  ir  

nepamokinėje veikloje“.  
 

Lektorius -  kūno kultūros mokytojas Andrius Jelaga,  

Tarptautinė Amerikos mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Registracija iki 

17 d. tel.: 

8-650 24907 

(Gitana 

Jurgelevičienė) 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

18.  21 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Darbo ir poilsio laiko apskaita“. 

 

Lektorius – Marius Bartninkas, Kauno apylinkės teismo 

teisėjas. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki  

14 d. tel.: 52544 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com   

Dalyvio 

mokestis – 60 Lt. 

19.  25 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (I - asis 

seminaras).  
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-

12-18). Viso – 4 seminarai. 

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą – 

45 Lt. 

 

20.  25 d.  
Laiką ir vietą  

pranešime vėliau 

NEĮVYKO 

Regioninė mokyklų karjeros koordinatorių konferencija: 

„Ugdymas karjerai mokykloje: patirtis, iššūkiai, 

perspektyva“. 

 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 

14 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

21.  25 d. 13 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 
 

Seminaras chemijos ir biologijos mokytojams: 

„Biotechnologijos žengia į mokyklą“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Daiva Ivaškevičienė, 

mokytoja metodininkė Edita Railė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

22.  26 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

Seminaras muzikos mokyklos mokytojams: 

„Psichologiniai muzikinio ugdymo ypatumai“. 
 

Lektorė – psichologė Ugnė Stadnikė, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos  lektorė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2Lt. 

23.   26 d. 16 val. 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Mini mokymai Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokyklos pedagogams (I sesija): 

„Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas“. 
 

Lektorė - edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

Mokymai 

mokami. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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24.  27 d.  13 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

,,Refleksija pamokose“. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, mokytoja 

metodininkė Lina Blinstrubienė, vyr. mokytoja Aušra 

Ščiukienė; vyr. mokytojas Žydrūnas Mackevičius, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
                                                                         Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

25.  28 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams, lietuvių k. 

mokytojams, pedagogams: 

„Darbas mokyklos bibliotekoje: psichologiniai aspektai“. 

 

Lektorė – psichologė Ramunė Želionienė. 

 

Organizatoriai: Danutė Šarkevičienė, Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokyklos bibliotekininkė; Rytas Tamašauskas, 

Švietimo skyriaus vyr. specialistas. 
 

Būtina 

registracija iki  

25 d. tel.: 6 95 

64 (Rytas 

Tamašauskas) 

arba el.p.: 

rytas.tamasauska

s@kedainiai.lt  

Seminaras 

nemokamas. 

Pažymėjimus 

išduos UPC.  

26.  31 d. 10 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla  

(Chemikų g. 30) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, pavaduotojams, 

profesinių sąjungų atstovams, tėvų komitetų nariams, 

švietimo skyriaus specialistams: 

„Kokia yra gera mokykla? Geros mokyklos koncepcija“. 
Koncepciją galite rasti puslapyje www.nmva.smm.lt 

 

Lektoriai: Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

darbuotojai. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki 

24 d. tel. 5 25 44  

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com  

Prašome 

pasirengti 

diskusijai: 

perskaityti Geros 

mokyklos 

koncepciją, 

rodiklius, tyrimą.  

27.  31 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinio ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams: (nauja grupė) 

,,Švenčių idėjos pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje 

įstaigoje: scenarijai, darbeliai, sveikinimai šv. Velykoms ir 

Motinos dienai artėjant“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno 

Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki   

26 d. tel.5 25 44  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

Prašome 

atsinešti: žirkles, 

klijus, 

popieriaus. 

Dalyvio 

mokestis – 35 Lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

28.  Kovo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Pelėdnagių mokykla darželis 

„Dobiliukas“; 

 Kėdainių rajono Vilainių mokykla darželis „Obelėlė“; 

 Kėdainių lopšelis darželis „Vyturėlis“. 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
http://www.nmva.smm.lt/
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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29.  Balandžio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla; 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“; 

 Kėdainių rajono Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

kovo 25 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, SUSITIKIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

30.  3 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų  pedagogų metodinis pasitarimas.   
 

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

31.  20 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Gasparavičiūtė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

32.  20 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

33.  20 d. 15.30 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

34.  26 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas: 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės. Patirties 

sklaida“. 

Patirtimi dalinsis: Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktorės 

pavaduotoja Ijola Petrauskienė,  vyr. auklėtoja Jolanta 

Vacebienė, Šėtos socialinis ir ugdymo centras; auklėtoja 

metodininkė Audra Falkauskienė, auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Danutė Navajauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, VIKTORINOS 
 

35.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Foto darbų konkursas „Vanduo ir jo naudojimas – 2014“.  
 

                                                                       Danutė Čeidienė 

Vilija Petkūnienė 

 

Darbus pateikti 

iki 6 d.  
(2 kab.).  
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36.  1 d.  
ŠU 

 (P.Višinskio g. 25, 

Šiauliai). 

Išvykstame 9 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

 (Josvainių g. 40) 

ŠU    Jaunųjų matematikų varžybos 9 - 12 klasių mokiniams. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja rajono 

mokinių  

komanda. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos. 

37.  1 d. 10 val.  
Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazija 

(Ukmergės g. 4, 

Širvintos) 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso respublikos 

etapas.  

Dalyvauja:  

 Arnis Aleinikovas, IV kl., Kėdainių “Atžalyno” 

gimnazija;  

 Vytautas Kikilas, 8 kl., Kėdainių rajono Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazija;  

 Kėdainių “Ryto” pagrindinės mokyklos poetinės 

kompozicijos skaitovai (6-8 klasių mokiniai). 
 

Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos. 

38.  4 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas.  
 

 

Vilija Petkūnienė 

 

Paraiškas 

pateikti iki 1 d. 
el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com 

39.  5 d. 12 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 4-ųjų klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
 

  

 Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

vasario 28  d. 

el.p.d.ceidiene@ 

gmail.com 

 

40.  6 d. 12 val.  
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
  

 Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

vasario 28 d. 
el.p.d.ceidiene@ 

gmail.com 

41.  6-8 d.  
Vilniaus karaliaus 

Mindaugo vidurinė 

mokykla  

(Mindaugo g. 9/1, 

Vilnius) 

52-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados respublikos 

etapas.  

Dalyvauja:  

 Giedrė Širvinskaitė, IV kl., Kėdainių “Atžalyno” 

gimnazija;  

 Einaras Sipavičius, II kl., Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

42.   7–8 d 
 Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

(Žirmūnų g.1B, 

Vilnius) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada.  

 

Dalyvauja: Ieva Berankytė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.  

 
Vilija Petkūnienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

43.  13 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senosios Rinkos 

a. 12) 
 

Rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas.   

 
Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 5 d. 

el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com 

http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
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44.  18 d. 12 val.  
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6)   

Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto “Rašau diktantą 2014” konkursas. 
  

 Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

kovo 10 d.  

el. p.: 

rytas.kedainiai@ 

delfi.lt  

45.  20–22 d. 
Alantos profesinio 

rengimo centras 

(Technikumo g. 5, 

Molėtų r.) 

47-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 

Dalyvauja:  

 Rosita Rašinskaitė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

 Giedrė Širvinskaitė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

 Deividas Tamkus, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.  
Vilija Petkūnienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

46.  20 d. 9 val. 
Rajono ugdymo 

įstaigose 

Tarptautinis  matematikos konkursas „Kengūra-2014“.   
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

47.  28-29 d.  
Radviliškio 

Vaižganto 

gimnazija 

(Vaižganto g. 29, 

Radviliškis) 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

respublikos etapas.  

Dalyvauja:  

 Agnė Mickutė, II kl., Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 Greta Guogaitė , IV kl., Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

48.  28 d. 9 val.  
„Atžalyno“ 

gimnazija  

(Mindaugo g. 18)   

Kėdainių rajono 5 - 12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada. 
 

 Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

kovo 10  d. 

el.p.: 

d.ceidiene@ 

gmail.com     

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

49.  4, 6, 12, 13, 18, 

20, 25, 27 d. 

15,30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių rajono 9-12 klasių mokiniams 

„Interneto technologijos“. 
Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį 

(Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016) yra 

finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ 

VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.  

 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

50.  25 d. 
Krašto muziejus 

(Didžioji g.19) 

 

Paskaita - diskusija „Lietuvių tarmės ir žargonai“. 
 

Lektorė – Danutė Čeidienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

 Vilija Petkūnienė 

 

 

51.  26 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Viktorinos „Irkis gilyn“ III etapas. Dalyvauja 

užsiregistravę. 

52.  Data ir vieta bus 

patikslinta 

 

Akcija „Ar aš moku rašyti lietuviškai?“. 
 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių tarybos komanda. 
 

Vilija Petkūnienė 
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VI. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

53.  4 d. 8.45 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokiniams: 

„Ugdymas karjerai: interesų profilis, konsultavimas“. 
 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

 

54.  Datą pranešime 

vėliau  

Akademijos 

gimnazja 

 (Jaunimo g. 2) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

mokiniams: 

„Ką lemia mano pasirinkimai ?“. 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

 

55.  18 d. 13 val.  
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

 (Kauno  g. 26) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos mokiniams: 

„Ugdymas karjerai: kaip planuoti savo profesinį 

pasirinkimą?“. 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

 

56.  20 d. 8 val. 

26 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniams: 

„Ugdymas karjerai: mano pasirinkimai, interesų profilis“. 
 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

 

57.  28 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Aukštųjų mokyklų mugė Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. 

 

Organizatorius – Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Registracija iki 

21 d. tel.: 

8-687 14793 

(Rita) arba 

8-652 99957 

(Žydronė) 

58.  Pagal atskirą 

grafiką 
Individualios konsultacijos mokiniams. Informacija 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 
 

VII. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

59.  3 d. 17.30 val.  
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5)  

 

Paskaita Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos tėvams, 

mokytojams, mokyklos tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  
 

Lektorius – Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo 

pirmininkas. 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

60.  5 d. 17.15 val.  
Akademijos 

gimnazja 

 (Jaunimo  g. 2) 

 

Programos STEP (tėvų auklėjimo įgūdžių programa) 

pristatymas Akademijos gimnazijos tėvams: 

„STEP tėvų grupės - artimesniam bendravimui su vaiku“.  
 

Lektorė -  Ijola Petrauskienė, STEP  tėvų grupių Kėdainiuose 

vadovė. 

 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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61.  17 d. 17,30 val.  

“Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Paskaita Kėdainių “Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos  mokinių tėvams:  

„Mes, mokykla ir mūsų vaikai “. 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

 

62.  20 d. 18.45  val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13 A) 

 

Paskaita  Kėdainių kalbų mokyklos mokinių tėvams: 

„Ko reikia, kad mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“. 

Lektorius - edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius.  

 

63.  24 d. 17.30  val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

 

Paskaita Kėdainių šviesiosios gimnazijos  tėvams, 

mokytojams, gimnazijos tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  
Lektorius – Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo 

pirmininkas 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

64.   27 d. 12 val.  
Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Paskaita  Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos  

mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams pasirinkti profesiją?“. 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

65.  Datą pranešime 

vėliau  
Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos  tėvams, mokytojams, mokyklos 

tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  
Lektorius – Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo 

pirmininkas. 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

66.  12 d. 10 val. 
Šėtos socialinis ir 

ugdymo centras 

(Ramygalos 34 a);  

Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius“ 

(J.Kriščiūno g. 5) 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų interaktyvi viktorina, skirta 

Kovo 11-ajai,  „Kaip surasti Lietuvą?“ Kėdainių r. Šėtos 

socialinio ugdymo centre ir Kėdainių r. Akademijos 

gimnazijos „Kaštono“ skyriuje. 

Organizatoriai: Kėdainių r. Šėtos socialinis ir ugdymo centras 

ir Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius. 
 

Parengti 

viktorinos 

nuostatai. 

67.  20 d. 10 val. 
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

Mažųjų skaitovų poezijos šventė „Vyturio giesmė 

pavasariui“ Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 

Organizatoriai: Kėdainių l/d „Vyturėlis“ pedagogų komanda. 
 

Kviečiame 

dalyvauti 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas. 

Nuostatai 

išsiųsti. 

68.  26 d. 15 val. 

m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Pradinio ugdymo mokinių kapelų šventė ,,Raiba paukštele, 

pačiulbėk“. 
Kviečiame dalyvauti pradinių klasių mokinių kapelas. 

 

Organizatorius: Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogų komanda. 

Registracija iki  

7 d.  

el. p.: 

kedainiaipuriena

@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:kedainiaipuriena@gmail.com
mailto:kedainiaipuriena@gmail.com
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IX. PARODOS 
 

69.  nuo 10 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių m/d „Puriena“ pailgintos dienos moksleivių 

kūrybinių darbų paroda: 

„Vilnos pokštai“. 

Parodą parengė:  Sandra Sagatienė, Kėdainių m/d  „Puriena“, 

pailgintos dienos grupės auklėtoja. 
 

 

70.  nuo 10 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Foto darbų paroda „Akimirkos iš kelionės į Bračiano 

(Italija) festivalio“. 
 

Parodą rengė vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, 

Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla. 

 

 

 

X. REKOLEKCIJOS 
 

71.  7 - 9 d.  

17 val.  
Josvainių visų 

Šventųjų parapijos 

namai 

Gavėnios rekolekcijos „Tyloje su Jėzumi“.  

 

Organizatoriai: Josvainių visų Šventųjų parapija ir Kėdainių 

dekanato tikybos mokytojai. 

 

 

 

IX. INFORMACIJA 

 

1. Kviečiame registruotis  į Ankstyvojo užsienio kalbų mokymų programą  (pagal patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 kvalifikacijos 

tobulinimo programą dėl privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo). Registracija iki 

kovo 20 d. tel. 5 25 44 arba el.p.: a.nesteroviene@gmail.com  

2. Kovo 6 - 7 d. į Nacionalinį švietimo lyderystės forumą užsiregistravo ir vyksta:  

 Indrė Mackevičienė, Šviesioji gimnazija; 

 Violeta Liutkienė, Šviesioji gimnazija;  

 Asta Jakštienė, Šviesioji gimnazija;  

 Rita Karnilavičienė, Labūnavos pagrindinė mokykla;  

 Mindaugas Danilevičius, Švietimo skyrius;  

 Audronė Stadalnykienė, Švietimo skyrius;  

 Neringa Vaicekauskienė, Švietimo pagalbos tarnyba; 

 Henrikas Vaicekauskas, Švietimo pagalbos tarnyba.   

Išvykstame 7,30 val. nuo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos (Josvainių g. 40). Kelionės kaina – 50 Lt. 

3. Kovo 17 d. į seminarą „Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos optimizavimo 

galimybės, organizuojant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“, kuris vyks 

Jonavoje, užsiregistravo ir vyksta:  

 Audronė Rokienė, l/d „Pasaka“; 

 Danutė Navajauskienė, Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 Audra Pakštienė, v/d „Žilvitis“; 

 R.Veikšrienė, Specialioji mokykla;  

 Vilma Juškevičienė, vaikų globos namai „Saulutė“;  

 Tatjana Balsienė, Labūnavos pagrindinė mokykla; 

 Nijolė Štrurmienė, Akademijos gimnazija;  

 Rita Lukoševičienė, „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla.  

Išvykstame 8 val. nuo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos (Josvainių g. 40). Kelionės kaina – 20 Lt. 

4. 2014 m. balandžio mėn. vyks: 

 Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė ( balandžio 4 d.); 

 Rajono 1-4  klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ( balandžio 8 d.); 

 60 – osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados respublikos etapas  (balandžio 10-12 d.); 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso respublikos etapas (balandžio 10-11d.); 

 Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2014“ (balandžio 11 d.); 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com


12 

 

 Rajono 7- 8  klasių mokinių biologijos olimpiada (balandžio 11 d.); 

 15 – oji 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada ŠU (balandžio 12 d.); 

 61 – osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados respublikos etapas  (balandžio14-15 d.); 

 46 – ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikos etapas (balandžio 15-17 d.);  

 Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada (balandžio 24 d.); 

 Lietuvos  6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada ŠU (balandžio mėn.); 

 Diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ųjų klasių mokiniams ( balandžio mėn.); 

 1-4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ (balandžio mėn.); 

 Rajono 6- ir 8  klasių mokinių anglų kalbos konkursas  (balandžio 28 d.). 

5. Sporto mokyklos renginiai (priedas 1). 

 

 

SVEIKINAME LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO 

„DAINŲ DAINELĖ“ III-IOJO ETAPO NUGALĖTOJUS ! 

 Krakių kultūros centro Dominyko Dubinkos ir  Dariaus Cicilionio duetą (vadovė Jūratė 

Gudliauskienė); 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos mišrų vokalinį kvintetą (vadovė Vitutė Dudonienė); 

 Kėdainių šviesiosios gimnazijos mišrų vokalinį ansamblį (vadovė Sigita Aukštiejūtė – 

Morkūnienė); 

 Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos kolektyvą „Auštaras“ (vadovė Aušra Giedrienė). 

 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 
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PRIEDAS 1 

 

 

KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLOS KOVO MĖN. RENGINIAI: 
 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

5 d.  

9.00 val. 

,,Atžalyno„ 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio smiginio  

varžybos. 

Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

8 d.   

11.00 val. 

Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2003 m. gim.ir 

jaun. D.S.V. zoninės varžybos. 

Kėdainių r., Pakruojo r. B. Šimokaitis 

L. Grigė 

8 d.  

11.00 val. 

Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio 

kaimo vietovių mokyklų  

2001/02m. gim.  D.S.V.  zoninės 

varžybos 

Kėdainių r., Pakruojo r. 

Elektrėnai 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

15 d.  

11.00 val. 

Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 2003 m. gim. 

ir jaun. D.S.V.  zoninės varžybos. 

Kėdainių r., Kauno r., 

Jurbarko r., Raseinių r. 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

15 d.  

11.00 val. 

Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio 

kaimo vietovių mokyklų  

2001/02m. gim.  D.S.V.  Zoninės 

varžybos. 

Kėdainių r., Jurbarko r., 

Raseinių r. 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

18 d.   

9.00 val. 

Akademijos 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio 4-tų  ir žem. 

kl. mokinių  šaškių varžybos. 

 Kaimo pagrindinės 

mokyklos ir gimnazijos   

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

27 d.   

9.00 val. 

,,Atžalyno“ 

gimnazija 

 

2013/2014 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio 5-12 kl. 

mokinių  šaškių varžybos. 

 Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

  

Direktoriaus pav. ugdymui Zita Peleckienė,  

Metodininkas Bronislovas Šimokaitis, 

tel. 3 33 50. 

 

 


