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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. V- 37 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2015 m. kovo mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4, 12, 18, 25 d. 

13,30 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.  

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

2.  5 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pagalbos mokiniui specialistams, pradinių 

klasių mokytojams: 

„Ugdymo ypatumai dirbant su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro sutrikimų”.  
 

Lektoriai -  Kauno abilitacijos centro specialistų komanda.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 15 

Eur ( 51,79 

Lt).  

  

3.  5 d. 13 val. 
 Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla  

(Vilniaus g.11)  

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams:  

„TGM – tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“, remiantis ES 

projekto „Mascil“ medžiaga (II grupės I sesija).  
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  12 d. 10 val. 
m/d „Vaikystė” 

(Mindaugo g.21) 

Seminaras Kėdainių mokyklos - darželio „Vaikystė” 

pedagogams: 

„Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo 

procese“.  
Lektorės: edukologijos magistrė, mokytoja Rasa 

Juknevičienė; gretinamosios kalbotyros magistrė, 

vyr.mokytoja Renata Šimanauskienė, Kėdainių mokykla - 

darželis „Puriena”. 

 

 Aušra Nesterovienė  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

5.  12, 19 d. 12 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g.12A) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Spalvoto smėlio panaudojimas dailėje“.  
 

Lektorė - Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida 

Burbulienė. 
 

 Neringa Vaicekauskienė  

 

6.  13 d. 9 val. 
m/d “Puriena”  

( Mindaugo g. 20) 

Seminaras  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai” nariams: 

 „Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje”.  
 

Lektorė -  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai" prezidentė Danutė Jakučiūnienė. 
 

Organizatoriai - Kėdainių mokykla - darželis „Puriena“. 
 

 Neringa Vaicekauskienė  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

Asociacijos 

nariams 

seminaras 

nemokamas, 

kitiems 

pageidaujantie

ms - 14,50 Eur 

7.  13 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40)  

 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Motyvuojančių užduočių kūrimas pagal skirtingus 

mokymosi stilius”. 
 

Lektorė - Viltė Gridasova, komunikacinės verslo anglų kalbos 

studijų programų kuratorė, Vilniaus kooperacijos kolegija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija 

iki 10 d. tel: 5 

25 44 arba 

el.paštu 

a.nesteroviene

@ gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 12 

Eur (41,43Lt) 

8.  16 d. 13,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40)  

 

Paskaita matematikos mokytojams: 

„Aktyvių metodų taikymas dėstant matematiką 5-10 

klasėse”. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Rima Jaskutėlienė, Jonavos 

rajono Bukonių pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija 

iki 13 d. tel: 5 

25 44 arba 

el.paštu 

a.nesteroviene

@ gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 

1,20 Eur (4,14 

Lt.) 
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9.  17 d. 11  val. 
Muzikos mokykla 

 (Didžioji g. 43)  

NEĮVYKS 

(nesusirinko 

grupė) 

Seminaras muzikos mokytojams, meninio ugdymo 

vadovams: 

„Žaidžiame dainą - kūrybinės užduotys pamokoje”. 
 

Lektorė - vyr. mokytoja Laura Remeikienė, Šiaulių „Rasos” 

progimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija 

iki 10 d. tel: 5 

25 44 arba 

el.paštu 

n.vaicekauskie

ne@ 

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 9 

Eur (31,08 Lt) 

10.  17 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, klasių auklėtojams: 

„Vaiko teisių apsauga Lietuvos Respublikoje ir ugdymo 

įstaigų vaidmuo jas užtikrinant. Bendradarbiavimas su 

žiniasklaida”. 
 

Lektoriai: Edita Žiobienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė; 

Audronė Bedorf, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

vyriausioji patarėja; Egidijus Meilus, Vaiko teisių apsaugos 

kontrolieriaus vyresn. patarėjas, Lietuvos Respublikos vaiko 

teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija 

iki   15 d. tel.5 

25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Dalyvio 

mokestis – 4 

Eur (13,81 Lt) 

11.  18 d. 13  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Kūrybinių projektų integracija pradinėje mokykloje”. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno 

Bacevičiaus pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija 

iki 13 d. tel: 5 

25 44 arba 

el.paštu 

a.nesteroviene

@ gmail.com 

Dalyvio 

mokestis –10 

Eur (34.53 Lt) 

12.  19 d. 10 val.  
l/d “Pasaka” 

 (Aušros  g. 21) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka” 

pedagogams: 

„Dalyvavimo eTwinning programoje galimybės ir 

privalumai”.  
 

Lektorė -  auklėtoja metodininkė Rasa Simonavičienė, 

Kėdainių lopšelis - darželis „Pasaka”. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

 

 

13.  19 d. 11 val.  
Daugiakultūris 

centras 

 (Senosios Rinkos a. 

12)) 

Paskaita lietuvių kalbos, istorijos mokytojams: 

„Justino Marcinkevičiaus asmenybės ir kūrybos 

reikšmingumas jaunajai kartai”.  
 

Lektorės -  mokytoja ekspertė Virginija Savickienė, mokytoja 

metodininkė Zita Rosteikienė, mokytoja metodininkė Dalia 

Pabarčienė, mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, 

mokytoja metodininkė Audronė Praškevičienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 
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14.  19 d. 12  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40)  

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų atstovams 

(įsivertinimo grupės vadovas, metodinės tarybos pirmininkas, 

skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius ar kt. 

atsakingas asmuo): 

„Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rodikliai“. 
NMVA vykdomas ES socialinio fondo  ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės finansuojamas  projektas „Kokybės vadybos stiprinimas 

bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1- ŠMM- 

01- V-03-001. 

Lektorės: Rasa Petrėtienė, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus l.e.p. vedėja; Neringa 

Širkienė, NMVA išorės vertintoja, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazijos direktorės pavaduotoja. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 

17  d. 

tel. 5 25 44 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gma

il.com 

  

Seminaras 

nemokamas. 

 

15.  19 d. 13 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

 (Vilniaus g.11)  

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams:  

„TGM – tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“, remiantis ES 

projekto „Mascil“ medžiaga (I grupės II sesija).  
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

 

 

16.  20 d. 11 val.  
Surviliškio V. 

Svirskio pagrindinė 

mokykla 

 (Kėdainių  g. 11) 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

„Šokio elementų ir gimnastikos priemonių naudojimas 

kūno kultūros pamokose”.  
 

Lektorė -  mokytoja metodininkė Vijoleta Počiulpienė, 

Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė 

mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

 

17.  24 d. 9,30 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimo 

ypatumai”. 
 

Lektoriai - Kėdainių specialiosios mokyklos pedagogai. 
 

Organizatoriai: Kėdainių specialiosios mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja Virginija Kairienė; Kėdainių švietimo įstaigų 

direktorių pavaduotojų ugdymui susivienijimo valdyba. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki   

17 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).   
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18.  25 d. 13 val. 
 „Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

,,Mokinių asmeninės pažangos vertinimo būdai ir 

metodai“. 

Lektoriai: Rasa Cicėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

mokytoja ekspertė Diana Šilkaitienė, mokytoja metodininkė 

Laima Ardavičienė, mokytojas metodininkas  Žydrūnas 

Mackevičius, mokytoja metodininkė Valda Ašmontienė, 

vyr.mokytoja Vitalija Giedraitytė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

19.  26 d. 14 val. 
Kauno „Aušros“ 

gimnazija 

(Laisvės al. 95, 

Kaunas) 

Seminaras Kauno „Aušros“ gimnazijos mokytojams: 

„Kaip motyvuoti vaiką, kai jis nieko nenori?“. 
 

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Neringa Vaicekauskienė 

Seminaras 

mokamas. 

20.  27 d. 11 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Kūrybiškumo ugdymas keramikos pamokose dirbant su 

specialiųjų poreikių mokiniais“. 
 

Lektorė - vyr. mokytoja Loreta Žukauskaitė,  Kėdainių 

specialioji mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

23 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu 

n.vaicekauskiene

@ gmail.com  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

21.  30 d. 10 val. 
Kėdainių arena 

(J.Basanavičiaus g. 

1 a) 

Seminaras neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovams: 

,,Mokyklos strateginio planavimo etapai: veiklos plano 

rengimas, subalansuotos kortelės, strategijos žemėlapis“. 
 

Lektorius - Rytas Tamašauskas, Kėdainių rajono savivaldybės 

švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

22.  30 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazija, 

„Kaštono” skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5) 

 

Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono” 

skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

,,Žaidžiame teatrą – vaikų kūrybiškumo ugdymas“. 
 

Lektorė - Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja 

kultūrinei veiklai Genovaitė Šaučiūnienė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

23.  31 d. 10 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija, 

(Kauno g. 26) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos pedagogams: 

„Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas“. 

Lektorius – dr., doc. Bronislovas Burgis. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

24.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

●  Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

●  Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos. 
  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

25.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;  

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

● Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Vilainių mokyklos darželio 

“Obelėlė”. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

26.  31 d. 9 val. 
“Ryto” pagrindinė 

mokykla 

 (Pavasario g. 5) 

Metodinė - konsultacinė diena Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinėje mokykloje: „Specialiųjų poreikių mokinių 

pažinimas, įvertinimas ir pagalba“. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, DISKUSIJOS, ATVIROS PAMOKOS 

 

27.  5 d. 12 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos namai 

(Didžioji g. 21) 

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

28.  6 d. 8 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo  g. 2A) 

Atvira užklasinio skaitymo pamoka 5 klasėje: 

“Mano knyga”. 

Pamoką veda - mokytoja metodininkė Ina Krasauskienė, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

29.  18 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

30.  24 d.  

8.00 - 8.45  val.      

8.55-9.40val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių  g. 1) 

Atvira integruota dorinio ugdymo (tikybos)  ir dailės 

pamoka 5 klasėje: 

„Verbų sekmadienis. Vilniaus verbų raštai, spalvos, 

formos”. 
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Pamoką veda: mokytoja Gintarė Boreišienė, vyr. mokytoja 

Lina Vaicekauskaitė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

31.  24 d. 15 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a.12) 

  

Istorijos mokytojų diskusija: 

„Moderniojo pasaulio pradžia – Renesanso epocha, o 

Viduramžiai yra civilizacijos nuosmukis. Kaip paneigti šį 

mitą?“. 
 

Diskusiją veda: mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazija; mokytojas metodininkas 

Linas Mankus, Kėdainių šviesioji gimnazija; Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. 

Organizatorius - rajono istorijos mokytojų  metodinis būrelis.  

Kviečiame 

dalyvauti 

istorijos ir kitų 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojus, 

moksleivius. 

32.  25 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Biologijos mokytojų metodinis pasitarimas: 

„Kontrolinių užduočių sudarymo, vertinimo ir įsivertinimo 

patirties sklaida“. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Baltušytė 

Aušra Nesterovienė 

Prašome atsivežti 

užduočių 

pavyzdžių. 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

33.  3 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

        27-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados  

        rajono etapas.       

 

Vilija Girdauskaitė       
 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 02.27  d. 

34.  3 d. 13 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

 

       27-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados  

        rajono etapo darbų vertinimas.      

 

Vilija Girdauskaitė 

 

35.  5 d. 12 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 2 d. 

36.  5 d. 14 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30)        

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados  

        darbų vertinimas. 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

37.  13 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a.12) 

Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas.  

 

  Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 5 d. 
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38.  13 - 14 d. 
Druskininkų 

„Ryto” gimnazija 

(Klonio g. 2, 

Druskininkai) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas. 

Dalyvauja: 

●  Vesta Jakštaitė, 9 kl., Kėdainių „Atžalyno” gimnazija; 

● Agnė Mickutė, 11 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 

Danutė Čeidienė 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos 

39.  18 d. 12  val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Diktanto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams  

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 10  d. 

40.  18 d. 13  val. 
„Ryto”pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Diktanto konkurso Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams 

darbų vertinimas. 

Danutė Čeidienė 

 

41.  19 d. 9 val. 
Rajono 

mokyklose 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra-2015”. 

 

 Vilija Girdauskaitė 

 

42.  19-21 d. 
Vilniaus karaliaus 

Mindaugo 

pagrindinė 

mokykla 

(Mindaugo 

g.9/1,Vilnius) 

52- osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados respublikos 

etapas. 

Dalyvauja: 

●  Martynas Želnys, 9 kl., Kėdainių „Atžalyno” gimnazija; 

●  Einaras Sipavičius, 11 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

●  Jandra Mikuckytė, 11 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija.  

                                                                               
          Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos 

43.  25 d. 9 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S. Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų 

klasių mokiniams. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 23 d. 

44.  25 d. 13 val.   
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Lietuvių kalbos diktanto konkurso Kėdainių rajono 8-ų 

klasių mokiniams darbų vertinimas. 

 

Danutė Čeidienė 

 

45.  26 d. 10 val. 
„Ryto”pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Teisinių žinių konkurso „Temidė” rajono etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija el.p. 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

iki 23 d. 

46.  26 - 28 d. 
Birštono 

gimnazija, 

(Kęstučio g. 29, 

Birštonas) 

48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados respublikos 

etapas . 

Dalyvauja Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos mokiniai: 

● Vesta Jakštaitė 9 kl., 

● Martynas Želnys 9 kl.,  

● Laurynas Kacevičius, 10 kl., 

● Agnė Staniūtė, 11 kl..  

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
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 Vilija Girdauskaitė 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

47.  4 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

 

 Vilija Girdauskaitė 

 

48.  4 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

  

Protų mūšis 9 - 10 klasių mokiniams, skirtas  Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. 

  

Organizatorė - mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 

 

49.  17 d. 8,30 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

4 klasių mokinių, lankančių tikybos pamokas, viktorina 

„Irkis gilyn”. 

 

  

Nuostatai išsiųsti  

50.  20 d. 14 val. 
Rajono 

savivaldybės 

posėdžių salė 215 

kab. 

(J.Basanavičiaus 

36) 

Moksleivių savivaldų institucijų pavasario forumas rajono 

ugdymo įstaigų savivaldų komandoms.  

 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 

Vilija Girdauskaitė 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

ir koordinatorius 

(5-7 asmenys). 

51.  24 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 2  kl. 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo ateitį“.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė; ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  

Mokymai 

nemokami.  

 

52.  27 d. 11 val. 
Kėdainių arena 

(J.Basanavičiaus 

g.1A) 

Renginys 4-9 klasių mokiniams „Gyvenimas be patyčių”, 

skirtas veiksmo savaitei Be patyčių. 

Organizatoriai: socialinių pedagogų metodinis būrelis. 

 

 

 

VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

53.  5 d. 17,30 val.  
Labūnavos p. m-

los Pelėdnagių 

skyrius 

(V.Koncevičiaus g. 

7, Pelėdnagiai) 

Paskaita Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių skyriaus tėvams: 

„Apie vaikų ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti 

tėvais. Kodėl?“. 

Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius. 
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54.  17 d. 17,30 val. 

Labūnavos 

pagrindinės 

mokyklos 

„Ąžuoliuko” 

skyrius 

Paskaita - praktinis užsiėmimas Kėdainių rajono 

Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko” skyriaus  

ugdytinių tėvams: 

„Kaip bendrauti su vaiku”. 

Lektorė - psichologė Olga Lukšienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 

 

 

 

VII. PARODOS 

 

55.  vasario -

balandžio 

mėn. 
Kauno kolegijos 

Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras 

(J.Basanavičiaus g. 4) 

Kėdainių „Ryto” pagrindinės mokyklos mokinės Eitvilės 

Mickevičiūtės (8 kl.) grafikos darbų paroda „Linksmos 

išdaigos”. 

 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” pagrindinė mokykla. 

 

56.  6 d. 16 val. 

 - balandžio 

mėn. 
Kėdainių kultūros 

centras 

(J.Basanaviačiaus g. 

24) 

Dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Sapnų 

gaudyklė”. 

 

Parodos organizatoriai: rajono dailės mokytojų metodinis 

būrelis, Kėdainių kultūros centro dailininkė Rima 

Stadalnykienė. 

 

57.  kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos M. Daukšos pradinio ugdymo skyriaus būrelio 

„Darbščiosios rankos” mokinių kūrybinių darbų, atliktų 

menine popieriaus lankstymo technika, paroda. 
 

Parodą parengė  -  mokytoja metodininkė Violeta Kalvaitienė, 

Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
 

 Danutė Čeidienė 

 

 

58.  kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių lopšelio - darželio „Vyturėlis” auklėtinio Vitario 

Zuko (5 m.) piešinių paroda. 
 

Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, 

vyresnioji auklėtoja Nijolė Lisauskienė, socialinė pedagogė 

Ramunė Linkevičienė, Kėdainių lopšelis -darželis „Vyturėlis”. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
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59.  10 d. 10 val. 
 „Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Respublikinė 9-12 klasių mokinių konferencija: 

„25-eri laisvės metai”. 

Organizatoriai - Kėdainių „Atžalyno” gimnazija. 

Nuostatai ir 

dalyvio anketa 

išsiųsta į ugdymo 

įstaigas. 

Informacija tel. 

8 699 90354 

 

60.  10 d. 9.15 val. 
m/d „Obelėlė” 

(Melioratorių g. 

26, Vilainiai) 

Metodinė diena Kėdainių rajono Vilainių mokykloje -

darželyje „Obelėlė”. 
 

Organizatoriai - Kėdainių rajono Vilainių mokykla - darželis 

„Obelėlė”. 
 

Registracija iki 

kovo 9 d. tel. 

 8 347 33189, 8 

699 74931 

Žr. 

1 PRIEDĄ 

61.  10 d. 10 val. 
 

Interaktyvi viktorina Kėdainių rajono ikimokyklinio 

amžiaus vaikams  (5-6 m.)  „KAIP SURASTI LIETUVĄ – 

2015“, skirta Kovo 11-ajai. 
 

Organizatoriai: Šėtos socialinio ir ugdymo centro pedagogai.  

Renginio partneriai: Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“, 

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius. 
 

Žr. 

5 PRIEDĄ 

62.  10 d. 18 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

Renginys Kėdainių rajono gimnazijų moksleiviams: 

„Midnight klubinės muzikos vakaras su DJ Donatello 

Švęskime Kovo 11 – ąją linksmai.” 

 

Organizatoriai - Josvainių gimnazija.  

Kviečiame po 15 

moksleivių iš 

gimnazijų. 

 

63.  12 d. 10.30 

val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Rajoninė šventė „Tau, šalie gimtoji”, skirta paminėti 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. 
 

Organizatoriai - Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla. 
 

Žr. 

3 PRIEDĄ  

64.    18 d. 15.30 val. 
Mokykla-darželis 

„Puriena” 

(Mindaugo g.20) 

Kėdainių rajono vaikų kapelų/folkloro šventė: 

„Raiba paukštele, pačiulbėk“, skirta Lietuvos etnografinių 

regionų metams paminėti.  

 

Organizatorė - vyresnioji meninio ugdymo pedagogė Dalytė 

Ivoškienė, mokykla-darželis „Puriena“. 

 

65.  20 d. 13 val. 
m/d „Obelėlė” 

(Melioratorių g. 

26, Vilainiai) 

Popietė Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”, Kėdainių 

Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos Tiskūnų skyriaus, 

Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių „Dobiliuko” skyriaus, Kėdainių m/d „Puriena” ir 

Kėdainių m/d „Vaikystė” mokinių komandoms:  

„Žemė myli mus kiekvieną”, skirta Žemės dienai paminėti.   

 

Organizatoriai -  Vilainių mokykla - darželis „Obelėlė”. 
 

(Komandą sudaro 

šeši 3-4 klasių  

mokiniai). 
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66.  23 d.  
l/d „Pasaka” 

(Aušros  g. 21) 

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių konkursas „Pavasaris ant paukščio sparnų”. 
 

Organizatorė  - priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta 

Karašauskienė, Kėdainių lopšelis – darželis „Pasaka“. 
 

Informacija tel.: 8 

600 22046 

(Jolanta) 

 

Žr. 4 PRIEDĄ 

67.  25 d. 10 val.  
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

Rajoninė Kėdainių  lopšelių-darželių   mažųjų  skaitovų 

poezijos  šventė  „Augame  kartu su eilėraščiu ir dainele“. 
 

Organizatoriai - vyresnioji auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, 

socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių lopšelis -

darželis „Vyturėlis”. 
 

Žr. 

2 PRIEDĄ 

68.  26 d. 10 val. 
J.Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g.11) 

Viktorina mokiniams, turintiems specialiųjų  

ugdymo(si )poreikių: 

„Ir gražus gi kraštas mūs gimtasis” 

 

Organizatorės: vyr. specialioji pedagogė Vitalija Minialgaitė, 

vyr. specialioji pedagogė Gintė Grabauskienė, logopedė Sigita 

Jusienė, J.Paukštelio pagrindinė mokykla. 

Nuostatai išsiųsti į 

mokyklas. 

 

69.  2 -31 d. 
m/d „Puriena” 

(Mindaugo g. 20) 

Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas 

„Lietuvos paukščiai 2015”. 
 

Organizatoriai - Kėdainių mokykla - darželis „Puriena”. 
 

Žr. 

7 PRIEDĄ 

 

IX. INFORMACIJA 

 

1. 2015 metų balandžio mėn. vyks: 

● 64 – osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados respublikos etapas  (balandžio1-2 d.); 

● Rajono 1-4  klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ( balandžio 21 d.); 

● 63–iosios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados respublikos etapas  (balandžio 9-11 d.); 

● Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2015” (balandžio 10 d.); 
● Lietuvos mokinių muzikinės kūrybos konkursas (balandžio 11 d.); 

● Rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada (balandžio 15 d.); 

● Rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada (balandžio 16 d.); 

● Rajono 7- 8  klasių mokinių biologijos olimpiada (balandžio 17 d.); 

● Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė (balandžio 23 d.); 

●  Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikos etapas (balandžio 24-26 d.); 

● Rajono 8-ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada (balandžio 24 d.). 

●  Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada (balandžio 29 d.); 

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

2. Šiais metais Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  pradeda V-ąjį Olweus patyčių 

prevencijos programos įgyvendinimo etapą. Mokyklas, pageidaujančias įgyvendinti šią programą 

2015 - 2016 metais, kviečiame susipažinti su SPPC tinklapyje www.sppc.lt   skyrelyje „Olweus 

programa“ esančia informacija apie programą, užpildyti ir atsiųsti  Mokyklų atrankos klausimyną. 

Klausimyną galima rasti www.sppc.lt skyrelio „Olweus programa“ poskyryje „Dokumentai“. 

Prašome mokyklų užpildytus klausimynus siųsti iki š.m. balandžio 17 d. adresu Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS 

http://www.sppc.lt/
http://www.sppc.lt/
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PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu 

olweus.programa@sppc.lt 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Renatą Mazūrienę tel. 85 2305377 arba į Aną 

Buzarevič tel. 860334227. 

 

3. Kėdainių sporto centro 2015 m. kovo mėn. renginiai žr. 6 PRIEDĄ. 


