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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-89  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2016 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  3 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams 

ugdymui: 

„Planavimas: kaip planuojame? Koks planavimo procesas 

yra efektyvus?“. 

Seminaro metu vyks praktiniai užsiėmimai, bus analizuojama 

planavimo proceso svarba, etapai, rodikliai.  
 

Lektorius – dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo 

lyderystės konsultantas, koučingo specialistas. 
 

Rūta Tiškuvienė  

 Registracija 

 iki 2 d.  
  

Dalyvio mokestis  

– 27,00 eur 

2.  3 d. 13 val. 
Kėdainių l/d 

„Pasaka” 

(Aušros g. 21) 

Nukeliama į 10 d. 

Paskaita Kėdainių l/d „Pasaka“ pedagogams: 

„Piešiame kitaip: grafikos technikų panaudojimas ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus“. 
 

Lektorė – vyr. mokytoja Giedrė Nagreckienė, Kėdainių dailės 

mokykla. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

3.  3 d. 10 val. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono” skyrius 

(J. Kriščiūno g. 5, 

Akademija) 

 

Seminaras Radviliškio r. Šeduvos l/d ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Į vaiką orientuotas ugdymas. Ugdomosios veiklos 

organizavimas”. 
  

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Sigita 

Burzdžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Audra Falkauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius. 
 

Danutė Čeidienė  

  

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  4 d. 10 val. 
Kėdainių  švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras biudžetinių įstaigų buhalteriams: 

„Atnaujintos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės 

apskaitos organizavimo taisyklės bei kiti teisės aktų 

pasikeitimai VSS apskaitai nuo 2016 m. sausio 1 d.“. 
Mokymo programos turinys: 
1. Atnaujintų viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo 
taisyklių analizė: 

- buhalterinės apskaitos tvarkytojo funkcijos; 

- VSS apskaitos politikos struktūra, prievolė suderinti apskaitos politikos nuostatas; 

- kitų asmenų dalyvavimas organizuojant buhalterinę apskaitą; 

- centralizuotos apskaitos tvarkytojas – privaloma ar laisvai pasirenkama. 

2. Buhalterinės apskaitos įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, 

Biudžeto sandaros įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Labdaros ir 

paramos įstatymo pasikeitimų nuo 2016 m. sausio 1 d. apžvalga. 

3. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas, grupavimas, 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 

naujos redakcijos apžvalga. Pajamos už teikimas paslaugas, turto pardavimo 

pajamos. Darbo užmokesčio sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, transporto 

sąnaudos. Ataskaitos apie pajamas teikiamos valstybės iždui ir savivaldybių 

iždams. 

4. Kiti probleminiai apskaitos tvarkymo klausimai: ilgalaikio materialaus turto, 

atsargų apskaitos tvarkos reglamentavimas: nuo pajamavimo iki nurašymo. 

Sprendimų priėmimas iš vykdymas, susijęs su turto apskaita. 
Speciali tema: dėl gaisrininkų savanorių veiklos išlaidų kompensavimo, 

apmokestinimo 
5. Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.  

 

Lektorė – Renata Paškauskienė, VSAFAS mokymo programų 

vadovė, UAB „Factus Sum“.  

Registracija 

užpildant anketą 

ir siunčiant 

adresu: 

konsultacijos@f

actussum.lt 

 

Pažymėjimus 

išduos UAB 

„Factus Sum”.  

 

Dalyvio 

mokestis – 

65,00 eur 

5.  5 d. 10 val. 
Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

(Šėtos g. 105) 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos 

mokytojams: 

„Logistų ekspeditorių poreikis verslo įmonėse”. 
 

Lektoriai: profesijos mokytoja metodininkė Dalia Sapronienė, 

Kėdainių profesinio rengimo centras; profesijos vyr. mokytoja 

Jūratė Cinikienė, Klaipėdos laivininkų mokykla; Gediminas 

Norkus, direktorius, UAB „LINĖJA”; Linas Kieras, 

Komercijos ir logistikos departamento transporto 

organizavimo skyriaus viršininkas, AB „Lifosa“; Kristina 

Beliūnienė, vadybininkė, UAB „MAXIMA”. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

6.  6 d. 10 val. 
Kėdainių  sporto 

centras (Parko g. 4) 

Seminaras dziudo federacijos teisėjams, nariams:  

„Pasaulio dziudo federacijos naujausių taisyklių pakeitimo 

išaiškinimas. Metodikos taikymas ruošiant aukšto 

meistriškumo sportininkus”. 
 

Lektoriai: Bondarevas Sergejus Aleksandrovičius, 

aukščiausios kategorijos Rusijos dziudo federacijos ekspertas; 

Jung Dmitrijus Aleksandrovičius, aukščiausios kategorijos 

Rusijos dziudo federacijos ekspertas (3 danas), Rusijos dziudo 

federacija. 

Organizatorius - Kėdainių sporto centras. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

mailto:konsultacijos@factussum.lt
mailto:konsultacijos@factussum.lt
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7.  10 d. 
Lietuvos 

edukologijos 

universitetas 

(Studentų g. 39, 

Vilnius) 

Išvykstame 8 val. 

nuo parduotuvės 

„Iki Centas“ 

(A.Kanapinsko g. 

1A) 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir direktorių 

pavaduotojams ugdymui: 

„Į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi rezultatus 

orientuotas ugdomosios veiklos planavimas" . 
 

Lektorės: prof. Ona Monkevičienė, doc. dr. Kristina 

Stankevičienė, dr. Birutė Autukevičienė, Lietuvos 

edukologijos universitetas. 
 Vilija Girdauskaitė 

Informacija  tel. 

8-610 41340, 

Audra Pakštienė. 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

8.  10 d. 11 val. 
Kėdainių  švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (1 - asis seminaras). 

Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. 

ISAK-555, 2007-03-29.  

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

Registracija iki   

9 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com  

 

Dalyvio mokestis 

– 20,00 eur 

9.  11 d. 14 val. 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g.62) 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Technologijų panaudojimas anglų kalbos pamokose”. 
 

Lektorė – Miglė Ogorodnikovienė, Oxford University Press 

leidyklos atstovė. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

10.  12 d.  
Registracija nuo 12 

iki 13 val.  

Kėdainių arena 

(J.Basanavičiaus g. 

1 A) 

Nukeliama į 13 d. 

 

Seminaras vietos bendruomenių, nevyriausybinių 

organizacijų, ugdymo ir kt. įstaigų atstovams, dirbantiems 

sporto ir sveikatinimo srityje: 

„Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių 

institucijų bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas”. 
 

Lektoriai: Karsten Oelsta, Vegard Agledal Rangsӕter, 

Norvegijos sporto mokslo universitetas. 

 

Organizatorius - Kėdainių sporto centras. 
Rūta Tiškuvienė 

Registracija iki 

10 d.  

tel. 3 31 00  

(dir. pavaduotoja 

Zita Peleckienė). 

 

Pažymėjimus 

išduos LSU.  

11.  13 d. 10 val. 
Kėdainių  

profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

Seminaras šalies profesijos mokytojams: 

„Profesinio mokymo ypatumai Norvegijoje”. 
 

Lektorius - Ragnar Johansen, Norvegijos nepriklausomų 

mokyklų asociacijos prezidentas, Ålesund  meno mokyklos 

direktorius; profesijos vyr. mokytoja Rima Pužauskaitė, 

Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

 

Europos 

Ekonominės 

Erdvės 

finansuojama 

programa (EEE 

stipendijų 

programa). 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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12.  18 d. 9.30 val. 
 Kėdainių  

specialioji mokykla  

(J.Basanavičiaus g. 

99)  

 

Seminaras Kauno m. ugdymo įstaigų vadovams ir švietimo 

pagalbos specialistams: 

„Intelekto negalią turinčių mokinių ugdymo(si) sėkmingos 

patirtys: inovatyvių metodų taikymas formaliojo ugdymo 

ir švietimo pagalbos organizavimo procese“.  
 

Organizatorius - Kėdainių specialioji mokykla. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

13.  18 d. 
Prienų švietimo 

centras  

(J.Brundzos 12A, 

Prienai) 

 

Išvykstame 9 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Literatūrinis Prienų krašto palikimas: panaudojimo 

būdai ugdymo procese, siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras; mokytoja 

metodininkė Dalia Pabarčienė, Kėdainių šviesioji gimnazija.  
 

 Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

 iki 6 d.  

tel. 5 25 44  

arba el.p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

14.  19 d. 9 val.  
Kėdainių  švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Neįvyks 

Mokymai ir atestacija ugdymo įstaigų darbuotojams, 

atsakingiems už elektros ūkį.  
Paaiškinimas: vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginius taisyklių 21 p. ir 23 p. (Žin. 2010, Nr. 39-1878), jei 

turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra 

didesnė kaip 30 kW, vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui 

privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį (elektrikas), 

kuris turi būti atestuotas pagal energetikos darbuotojų atestavimo 

schemą, suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR 

Energetikos ministerijos. 
                                                                                                   
Lektorius - Edmundas Riauba, energetikos mokymų ekspertas, 

UAB „Verslo aljansas“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Registracija iki   

15 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

 

Dalyviams bus 

išduoti 

sertifikavimo 

įstaigos UAB 

„Verslo aljansas“ 

energetikos 

darbuotojo 

atestatai,  

 

Dalyvio mokestis 

- 110 eur 

15.  19 d. 9 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Alytaus 

Jotvingių gimnazijos pedagogams: 

„STEAM kūrybinės dirbtuvės“.  
 

Lektoriai - Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogų 

komanda. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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16.  19 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras nevyriausybinio sektoriaus darbuotojams, 

savanoriams, socialiniams darbuotojams: 

„Pagalba sau“. 

 

Lektoriai – Kėdainių moterų krizių centro psichologai.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

17.  19 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras vokiečių kalbos mokytojams: 

„Vaizdumo galimybių panaudojimas mokant(is) vokiečių 

kalbos“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Aldona Zapolskienė, Kėdainių 

kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

18.  Gegužės mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Vertinami vaikų specialieji ugdymosi poreikiai iš šių 

įstaigų:  

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos;  

 Kėdainių „Ryto” progimnazijos;  

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos; 

 Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos;  

 Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”. 
Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė,  

Jurgita Vaitelytė, Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

19.  Gegužės mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas.  

 

Svarbu! Atvykstant turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją. 

Primename, kad vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas.  
Arūnė Jakutienė 

 

Būtina 

registracija  

tel.: 5 13 46  

arba el. p.: 

a.psichologe@g 

mail.com  

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

20.  11 d.  15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Nukeliama į 

birželio mėn.  

 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 
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21.  17 d.  
Anykščių ŠPT 

(Muziejaus g. 20).  

Išvykstame 8 val. 

nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos  

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų psichologų metodinė diena Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyboje. 
                                            

  

 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

 

22.  18 d. 10 val. 
SPPC  

(Viršuliškių g. 103, 

Vilnius) 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų metodinė 

diena Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.                                      
 

 Henrikas Vaicekauskas 

 

 

23.  19 d.  13,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas: 

2015/2016 m.m. veiklos ataskaita, priemonių pristatymas 

ir kt. klausimai.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

24.  25 d. 10 val. 
Kėdainių  r. 

Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

 Aušra Nesterovienė  

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

25.  5 d. 12 val.  
Kauno kolegijos 

J.Radvilos studijų 

centras 

(J.Basanavičiaus g. 4) 

 

Kėdainių rajono 6-ų ir 8-ų klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas. 
 

 Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija  

iki 2 d.: 
www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konku

rsai 

26.  6 d. 11 val. 
LR Susisiekimo 

ministerija  
(Gedimino pr. 17, 

Vilnius) 

 

45-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

nacionalinis etapas. 

Dalyvauja - Viltė Giedraitytė, Kėdainių „Ryto” progimnazijos 

7 kl. mokinė. 
Danutė Čeidienė 

 

Mokinių ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

27.  6 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senosios Rinkos 

a. 12) 

 

Kėdainių rajono 5 -12 klasių mokinių rusų kalbos meninio 

skaitymo šventė. 
 

  

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

2 d.: 

www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konk 

ursai  

28.  10 d. 9 val.  
 

13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

 

Kėdainių rajono 8 -ų klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių chemijos olimpiados 

darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

6 d.: 

www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konk 

ursai  
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V. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

29.  11 d. 17 val. 
Kėdainių  vaikų 

globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino 

apgyvendinimo namų bendruomenės nariams:  

„Pozityvi tėvystė”.  
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, UGDYMAS KARJERAI 
 

30.  7 d.  
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 9,30 val. 
 

  

 

11 val. 
 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai: 
 

 „Savanorių praktinės veiklos proceso 

organizavimas”.  

Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė; 

 „Debesų technologijos” (3 dalis).  

Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

·                                                                                Aušra Nesterovienė 

 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

31.  12 d. 13 val. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų konkursas:  

„Bendruomeniškiausia 2016 metų mokinių savivaldos 

institucija”. 
 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Girdauskaitė 
 

Kviečiamos 

dalyvauti  

mokyklų 

komandos: 4 

mokiniai ir 

pedagogas 

(koordinatorius). 

32.  12 d.  

15,30 val. 
Kėdainių vaikų 

globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

ugdytiniams. 

·                                                                                Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

33.  13 d. 9 val.  
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Ugdymo karjerai mokymai Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijos mokiniams: 

„Profesijos pasirinkimas ir mano interesai, norai, 

galimybės“. 

Lektorius - edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, ugdymo karjerai konsultantas, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktorius. 
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34.  18 d. 10 val. 
Kėdainių  r. 

Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Kultūrinis - pažintinis renginys „Pažink Akademijos 

miestelį!”. 

Komandos lankys vietos įstaigas, susipažins su jų veiklą, 

darbuotojais, parengs pristatymus.  

Organizatorius - Kėdainių r. Akademijos gimnazijos Lyderių 

klubas.  

Kviečiamos 

dalyvauti 

mokyklų 

komandos (8 

mokiniai ir 1-2 

pedagogai).  

Registracija iki 

10 d.  

tel. 3 72 65.  

35.  18 d. 

15,30 val. 
Kėdainių krašto 

muziejaus Arnetų 

namas 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose. 

·                                                                                 
Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

36.  19 d.  

15.30 val. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai: Pasirengimas savanorių bendradarbiavimo 

renginiui „Augame dalindamiesi“.  
                                                                               Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

37.  20 d. 11 val. 
Č.Milošo 

kultūros centras 

(Šeteniai) 

Kėdainių rajono Dotnuvos ir Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinių mokyklų 5 - 6 kl. mokinių edukacinė programa 

„Česlovo Milošo kūrybos keliais …”. 

 

Organizatorės: vyr. mokytoja Lolita Stankuvienė, vyr. 

mokytoja Indrė Giedraitienė, mokytoja Dalia Bružienė, 

Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla; vyr. mokytoja 

Irena Pusvaškienė, Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinė mokykla.  

 

 

Registracija iki 

10 d.  

tel. 3 72 65.  

38.  24 d. 15,30 val. 
Kėdainių m/d 

„Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 
 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai Kėdainių m/d „Puriena” auklėtiniams. 

·                                                                                 
Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

 

 

VII. PARODOS 

 

39.  Gegužės mėn. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio pagrindinės 

mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Moku 

piešti...”. 
 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Violeta Orlienė, 

Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio pagrindinė mokykla. 
Danutė Čeidienė 
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40.  Gegužės mėn. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių m/d „Vaikystė“ 2 - 4 kl. mokinių sukurtų 

knygelių „My First English Book“ paroda. 
 

Parodos organizatorė - vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, 

Kėdainių m/d „Vaikystė“. 
Danutė Čeidienė 

 

 

41.  Gegužės mėn. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 2-ų kl. mokinių 

kūrybinių darbelių iš sagų paroda. 
 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Vilija 

Baltrūnienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

42.  Gegužės mėn. 
Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių rajono Vilainių m/d 

„Obelėlė” projekto „Iš mažų kamštelių dideli darbeliai“  

dalyvių darbų paroda. 
 

Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 

 

43.  4 d. 13 val. 
Kėdainių 

J.Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

Mokymai Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

pedagogams: „Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka 

ir dokumentai“. 
Programa parengta vadovaujantis Vaikų turizmo renginių aprašu, patvirtintu 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330. 
  

Lektorė - Rima Stasionytė, UAB „Verslo aljansas”. 
Rūta Tiškuvienė 

 

44.  11 d. 10 val.  
Kėdainių l/d  

„Aviliukas“ 

(P.Lukšio 9a) 

Saugaus eismo viktorina Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir 

Kėdainių l/d „Aviliukas“ priešmokyklinio amžiaus vaikams: 

„Moki žodį - žinai kelią“. 
 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogų komanda. 
 

 

45.  12 d. 10 val. 
Kėdainių  r. 

Krakių 

M.Katkaus 

gimnazija (Kauno 

g. 26, Krakės) 

 

Respublikinė moksleivių konferencija: 

„Peštinukai – vidurio Lietuvos žydų kultūros pabaiga“. 
 

Organizatorius - Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus 

gimnazijos pedagogai. 
 

Nuostatai 

pridedami 

(priedas 1) 
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46.  12 d.  

17,30 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos bendruomenės šventė „GARBĖS DIENA“.  
 

 

47.  13 d. 9 val. 
Kėdainių  r. 

Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Sveikatingumo diena „MAŽASIS OLIMPAS“. 
 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Danutė Rinkevičienė, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius; Kristina 

Marmaitė, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuro specialistė. 
 

Dalyvauja 

Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“, 

Gudžiūnų ir 

Šlapaberžės 

skyriai. 

 

48.  30 d.  

9 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos V-osios OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.   
 

 

49.  gegužės mėn. 
Kėdainių l/d 

“Aviliukas” 

(P. Lukšio 9a) 

 

Kėdainių dailės mokyklos ankstyvojo ir pradinio ugdymo 

vaikų darbų paroda, skirta Motinos dienai paminėti. 
 

Parodą parengė:  vyresnioji mokytoja Eligija Venslovienė, 

mokytoja metodininkė Inga Čičinskė, Kėdainių dailės mokykla. 

Organizatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laisvyda 

Stogevičienė, Kėdainių lopšelis – darželis „Aviliukas”. 
 

 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

1. 2016 m. gegužės 27 d. Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija organizuoja respublikinę 

mokyklų bibliotekininkų konferenciją, skirtą Bibliotekų metams paminėti: „Skaitymas - 

raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą“. Registracija tel. (8-37) 33 25 29 arba el. 

paštu: info@centras.krs.lt   

__________________________________________ 

mailto:info@centras.krs.lt

