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 PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. 

įsakymu Nr. V-37  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2016 m. kovo mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 13.30 val. 
Mokykla-darželis 

„Puriena” 

(Mindaugo g.20) 

Seminaras Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena“  

pedagogams: 

„Socialinis emocinis ugdymas ir netradicinių darbo 

metodų taikymas“. 

Lektorė - socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 4,00 EUR 

2.  2 d. 14 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a.12) 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių 

analizė ir rekomendacijos. Būdingiausios rašybos, 

skyrybos ir sintaksės klaidos mokinių rašiniuose. 

Naujausių lietuvių kalbos išteklių pristatymas“. 

Lektorės: prof.  dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos 

instituto direktorė; dr. Aurelija Tamulionienė, Solvita 

Labanauskienė, Agnė Aleksaitė ir Tautė Bernotaitė, Lietuvių 

kalbos instituto mokslo darbuotojos. 
Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių organizatorė - Rūta 

Švedienė. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo  

skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja). 
Danutė Čeidienė  

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

3.  4 d. 13 val. 
Lopšelis-darželis 

„Pasaka” 

(Aušros g.21) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“  

pedagogams: 

„Oratorystės pradžiamokslis“ (I dalis). 

Lektorė - Antanida Likšienė, VšĮ „Oratorių mokykla” 

oratorių trenerė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

4.  8 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams 

ugdymui: 

„Vadovo veiklos pagrindai: vaidmenys, funkcijos, stiliai” 

(1- asis seminarų ciklo renginys. Viso – 5 seminarai). 
 

Lektorius - Dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo 

lyderystės konsultantas, koučingo specialistas. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis  

– 27,00 EUR 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  14 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Ispanijos, Čekijos ir Lietuvos švietimo sistemų 

ypatumai“. 
 

Lektoriai: Soledad Gomez Garcia, Begona Agudo Vicente, 

Ies Music Martin I Soler, Ispanija; Eva Škopkova, Jaroslava 

Keharova, Obchodni akademie Neveklov, Čekija; Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos mokytojų komanda. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

6.  15 d. 9 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Seminaras Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

socialiniams darbuotojams: 

„Krizių valdymas ugdymo įstaigoje”. 
 

Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos psichologė. 
                                                                         Aušra Nesterovienė 

  

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

7.  15 d.13 val. 
Lopšelis-darželis 

„Pasaka” 

(Aušros g.21) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“  

pedagogams: 

„Oratorystės pradžiamokslis“ (II dalis). 
  
Lektorė - Antanida Likšienė, VšĮ „Oratorių mokykla” 

oratorių trenerė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

8.  15 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita ugdymo įstaigų vadovams, įgaliotiems asmenims 

civilinei ir gaisrinei saugai: 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės 

saugos reikalavimai ugdymo įstaigose”. 
Turinys:  

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ugdymo 

įstaigoms: 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnyba ugdymo įstaigoje – 

steigimas/nesteigimas, jos funkcijų vykdymas, kvalifikaciniai 

reikalavimai specialistams ir asmenims, vykdantiems tarnybos 

funkcijas; 

 Pavojingi darbai ir potencialiai pavojingi įrenginiai ugdymo 

įstaigose; 

 Profesinės rizikos vertinimas. Kas tai? Kam ir kodėl to reikia? Ką 

tai duoda? 

 Darbuotojų sveikatos tikrinimas – įgyvendinimas teorijoje ir 

praktikoje. 

 Darbuotojų mokymas, instruktavimas bei stažuotė. 

2. Gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai ugdymo įstaigoms: 

 Teisės ir pareigos gaisrinėje bei civilinėje saugoje; 

 Gaisriniai ir civiliniai mokymai bei pratybos ugdymo įstaigų 

darbuotojams; 

 Veiksmų kilus gaisrui ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai 

ugdymo įstaigoje; 

 Valstybinės kontrolės institucijų patikrinimų tvarka. 

Lektoriai: gaisrinės ir civilinės saugos centro vadovas Saulius 

Zabulėnas, UAB „Verslo Aljansas“; Tauragės skyriaus 

direktorė Jolanta Birbalienė UAB „Verslo Aljansas“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki   

9 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Paskaita 

nemokama 

 

 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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9.  15 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras pagrindinių, progimnazijų ir gimnazijų 9-10 

klasių lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams: 

„Integruotas mokymas: integravimo galimybės lietuvių 

kalbos - matematikos pamokose”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Daiva Kareckaitė, mokytoja 

metodininkė Joana Laurutienė, mokytoja metodininkė Vilma 

Mikalauskienė, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki   

10 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis  

– 15,00 EUR 

10.  18 d.13 val. 
Lopšelis-darželis 

„Pasaka” 

(Aušros g.21) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“ 

pedagogams: 

„Oratorystės pradžiamokslis“ (III dalis). 

Lektorė - Antanida Likšienė, VšĮ „Oratorių mokykla” oratorių 

trenerė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

11.  21 d. 9 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos pedagogams: 

,,Grįžtamojo ryšio kultūra“.   

Lektorė – Neringa Širkienė, NMVA išorės vertintoja, 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos dir. pavaduotoja.   
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas -  1,00 

EUR 

12.  21 d. 10 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g.6) 

Paskaita Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytojams: 

„Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo 

procese“. 
 

Lektorė -  edukologijos magistrė Rasa Juknevičienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

13.  21 d. 10 val. 
Krakių M, Katkaus 

gimnazija  

(Kauno 26, Krakės) 

Seminaras istorijos, pilietinio, dorinio ugdymo ir kt. 

dalykų pedagogams:  

,,Lietuvos žydų istorija ir kultūra. Žydų gyvenimas 

Krakėse“.   
 

Lektoriai: mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija, Kėdainių krašto muziejaus 

daugiakultūris centras; mokytojas metodininkas Robetrtas 

Dubinka, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija, Kėdainių rajono Krakių kultūros centras.   
 

Vilija Petkūnienė  

Registracija iki 

kovo 17 d. tel. 

52544 arba el.p.: 

vilija.girdauskaite

@gmail.com 

 

Pažymėjimo 

blankas -  1,00 

EUR 

14.  21-22 d. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos pedagogams: 

„Pedagogų ir pagalbos specialistų įgūdžių ugdymas 

dirbant su klase”. 

 

Lektoriai: sveikatos psichologijos magistras Andrius 

Katarskis, asociacijos „Trinus“ vadovas; socialinio darbo 

magistras Edvinas Vrubliauskas, asociacijos „Trinus“ 

lektorius, supervizorius. 
Vilija Girdauskaitė  

Seminaras 

mokamas. 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
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15.  22 d. 9,30 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g.13A) 

 

9,00 – 9,30 val. 

dalyvių registracija 

 

 

Tarptautinė - praktinė mokytojų konferencija: 

„Z kartos ugdymosi aktualijos”. 
 

Konferencijos probleminės sritys: 

1. Naujoji karta: didaktinis aspektas. 

2. Naujosios kartos mokymo(si) tendencijos. 

3. Kartų dialogas ugdymo procese. 

4. Kas iš tiesų svarbu: mokytojo darbas Lietuvos švietimo chaoso 

sąlygomis? 

5. Kaip ugdyti kūrybingą skaitytoją? 

6. Comparative analysis of Effective Language Teaching in 

Lithuania and Latvia for Y and Z generations. 

 

Lektoriai: habil. dr. profesorė Vilija Targamadzė, doc. dr. Zita 

Nauckūnaitė, Lietuvos edukologijos universitetas; Valdas 

Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras; mokytojas 

metodininkas Saulius Skučas, Kauno rajono Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija; mokytoja metodininkė Eglė Nachajienė, 

Vilniaus ,,Ryto“ progimnazija; Anna Vintere (Latvija), Ieva 

Brazauskaitė – Zubavičienė, Kėdainių kalbų mokykla. 
 

Organizatorius – Kėdainių kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

Kvietimai išsiųsti 

ugdymo 

įstaigoms. 

Informacija tel:  

8 655 77307 

16.  23 d. 9 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

 

 

 

 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro 

mokytojams: 

„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

profesinis mokymas ir ugdymo ypatumai”. 

 

Lektorės: Olga Lukšienė, psichologė;  vyr. specialioji 

pedagogė Jolita Kšenavičienė, edukologijos magistrė, 

Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

17.  24 d. 
Akademijos 

gimnazija  

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: 

„Pedagogų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymas 

dirbant su klase”. 

 

Lektoriai: sveikatos psichologijos magistras Andrius 

Katarskis, asociacijos „Trinus“ vadovas; socialinio darbo 

magistras Edvinas Vrubliauskas, asociacijos „Trinus“ 

lektorius, supervizorius. 
Rūta Tiškuvienė 

  

Seminaras 

mokamas. 

18.  23 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio udgymo 

pedagogams: 

„Kelias į kūrybiškumą – tai laisvė rinktis”. 
 

Lektorės:  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Jūratė Portačenkienė, vyr. auklėtoja Daiva Paplauskienė, 

auklėtoja metodininkė Audronė Gailiuvienė, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Aviliukas“. 
Danutė Čeidienė 

 

Būtina 

registracija iki   

18 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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19.  24 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

 

 

Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro mokytojams: 

„Interaktyvios lentos ir skaitmeninių priemonių 

panaudojimas ugdymo procese”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, socialinė 

pedagogė Jurgita Verseckaitė; Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

20.  24 d. 10 val.  
m/d „Vaikystė" 

(Mindaugo g. 21) 

Seminaras Kėdainių m/d „Vaikystė“ pedagogams: 

„Kalbinė ir meninė raiška ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse“.  
 

Lektoriai: vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, vyr. 

mokytojas  Artūras Mačiolis, Kėdainių mokykla - darželis 

„Vaikystė”.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

21.  24 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

Respublikinė konferencija pedagogams, mokyklų 

vadovams, švietimo skyriaus specialistams: 

„Seni klausimai – naujas požiūris”. 

Pagrindinės konferencijos temos: 

1. Mokyklų pažanga: vertinimas ir jo sukelti pokyčiai. 

2. Išorinio vertinimo duomenų panaudojimas tobulinimui. 

3. Duomenimis grįsta vadyba (nuo pamokos iki steigėjo darbo 

organizavimo). 
  
Organizatoriai: Kokybės siekiančių mokyklų klubas, 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija, Nacionalinė mokyklų vertinimo 

agentūra. 
Rūta Tiškuvienė 

Registracija iki 

kovo 18 d. tel. 

35345 arba 

el.paštu 

mokykla@seta.lm

.lt 

Dalyvio mokestis 

- 2,00 EUR 

22.  25 d. 9 val.  
Jonavos jaunimo 

mokykla 

(Vasario 16-osios 

g. 31) 

 

Seminaras Jonavos rajono socialiniams pedagogams ir 

klasių auklėtojams:   

„Socialiniai žaidimai - aktyvūs mokymo(si) metodai 

socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo veikloje”. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė ir vyr. socialinė 

pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

23.  25 d. 13 val. 
Lopšelis-darželis 

“Pasaka” 

(Aušros g.21) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“  

pedagogams: 

„Oratorystės pradžiamokslis“ (IV dalis). 
  
Lektorė - Antanida Likšienė, VšĮ “Oratorių mokykla” oratorių 

trenerė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

http://el.pa/
http://el.pa/
http://el.pa/
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24.  30 d. 12 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Mokytis padedančio vertinimo ir įsivertinimo būdų 

taikymas pradiniame ugdyme“. 
 

Lektorė -  mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki   

25 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis  

– 15,00 EUR 

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

25.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos; 

● Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos. 

 
Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė, Jurgita Vaitelytė, 

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

26.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

● Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos; 

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos; 

● Kėdainių „Ryto” progimnazijos; 

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių specialiosios mokyklos; 

● Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”. 

 
Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė, Jurgita Vaitelytė, 

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki kovo 

25 d 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

27.  15 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas dėl Kėdainių rajono 5-12 klasių 

mokinių informacinių technologijų olimpiados. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

28.  16 d. 11 val. 
Specialioji mokykla  

(J.Basanavičiaus 

99) 

Rajono psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

29.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

30.  1 d. 9 val. 
LSU “Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g.30) 

 

 Lietuvos mokinių technologijų  olimpiados rajono etapas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

31.  1 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono 1 – 10 klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, talentų konkursas „Aš 

galiu”.  

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

32.  2 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

28-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono 

etapas. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

33.  2 d. 13 val. 
“Ryto” progimnazija 

(Pavasario g.6) 

28-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono 

etapo darbų vertinimas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

34.  2 d. 12 val. 
LSU Kėdainių 

“Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

14 val. 
LSU Kėdainių 

“Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
 

 

 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiados darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

35.  3 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
 

 

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių olimpiados darbų 

vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

36.  3-4 d. 
Palangos Vlado 

Jurgučio pagrindinė 

mokykla 

(Kretingos g. 21/2, 

Palanga) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos 

etapas.  

Dalyvauja: Eglė Jočytė 10 kl., Goda Babinskaitė, 12 kl., 

Kėdainių „Atžalyno” gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

37.  9 d. 14 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g.11) 

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto 

konkurso darbų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 4 d. 

Darbus pristatyti 

iki 7 d. (2 kab.) 

38.  10-12 d. 
 Jono Biliūno 

gimnazija (Liudiškių 

g. 49, Anykščiai) 

49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados 

respublikos etapas. 

Dalyvauja: Vesta Jakštaitė 10 kl., Eglė Jočytė 10 kl., 

Martynas Želnys, 10 kl.,  Laurynas Kacevičius, 11 kl.,  Agnė 

Staniūtė, 12 kl.  „Atžalyno” gimnazija, 3 kl. 
Vilija Girdauskaitė 

Mokinių ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 
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39.  15 d. 12 val. 
„Ryto” 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

13 val.  
„Ryto” 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

 

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto „Rašau diktantą 2016” konkursas. 
 

 

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto “Rašau diktantą 2016” konkurso darbų 

vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 9 d. 

40.  17 d. 8 val. 

Rajono 

mokyklose 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra-2016”. 

 

Vilija Girdauskaitė  

 

41.  17-19 d. 
Vilniaus karaliaus 

Mindaugo 

pagrindinė mokykla 

(Mindaugo g. 9/1, 

Vilnius) 

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 

respublikos etapas. 

 

Dalyvauja: Einaras Sipavičius, 12 kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija; Martynas Želnys, 10 kl., Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Mokinių ir 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

42.  17-19 d. 
Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazija 

(P. Vileišio g. 7, 

Pasvalys) 

48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso 

respublikos etapas. 

Dalyvauja: Agnė Staniūtė, IV kl., Miglė Galvanauskaitė, III 

kl., Laurynas Kacevičius III kl. Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija;  Dimitrijus Stepanov III kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija.  
  

Danutė Čeidienė 

Mokinių ir 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

43.  22-23 

Šiaulių Stasio 

Šalkauskio 

gimnazija 

(S.Šalkauskio g. 3 , 

Šiauliai) 

65- osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 

respublikos etapas. 
 

Dalyvauja Einaras Sipavičius, 12 kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Mokinio ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

44.  31 d. 10 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija  

(Chemikų g. 30) 

Respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ rajono 

etapas. 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

pagal pateiktą 

formą el .p. 

d.ceidiene@gmai

l.com 

iki 28 d. 

 

 

V. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

45.  2 d. 17,30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Ugdymo įstaigose veikiančių Tėvų klubų narių I - asis 

susitikimas.  

Susitikimo tikslas – aptarti Tėvų klubų bendradarbiavimo 

galimybes ir būdus, pasidalinti turima patirtimi.  

 

 

Kviečiame 

paskatinti Tėvų 

klubų atstovus 

dalyvauti šiame 

susitikime. 

Kviečiami 

dalyvauti ir 

ketinantys steigti 

ugdymo įstaigose 

Tėvų klubus, 

atstovai. 

46.  14 - 20 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2016”.  
Kviečiame organizuoti „Suaugusiųjų minčių galeriją”, kuriose 

pedagogai, tėvai, seneliai rašytų savo mintis, eiles, linkėjimus, 

patarimus, atsiminimus ir pasidalintų su mokiniais, taip prisidėdami 

Ugdymo įstaigos 

kovo 14 - 20 d. 

siunčia po vieną 

nuotrauką ir 
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prie patyčių mažinimo bendruomenėje. 

Atsiųstas „Suaugusiųjų minčių galerijos” ištraukas  talpinsime  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt 

Organizatorius – socialinių pedagogų metodinis būrelis. 
 

vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė 

 

kelias mintis iš 

suaugusiųjų 

minčių galerijos 

el. p. adresu: 

dseliakiene331@

gmail.com  

 

47.  16 d. 17 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

 

Paskaita vaikų globos namų „Saulutė” laikino 

apgyvendinimo namų bendruomenės nariams: 

„Kodėl tėvams svarbu ugdyti vaikams empatiją”. 
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

48.  5 d. 9.30  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Savęs kaip asmenybės pažinimas”. 

Lektorė - Arūnė Jakutienė, psichologė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

49.  10 d. 15.30  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių metodų 

taikymas”( I dalis). 
 

Lektorė - socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

50.  15 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono mokinių savivaldos institucijų vadovų 

klubo posėdis. 

Klubą organizuoja – Kėdainių rajono mokinių tarybos 

pirmininkė Birutė Jankauskaitė, Šviesioji gimnazija. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

51.  17 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių metodų 

taikymas”( II dalis). 
 

Lektorė - socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

52.  23 d. 15.30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Debesų technologijos” (I dalis). 
 

Lektorė - Rūta Tiškuvienė, metodininkė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

53.  31 d. 15.30 val.  
Švietimo pagalbos 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

Programa 

finansuojama iš 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:dseliakiene331@gmail.com
mailto:dseliakiene331@gmail.com
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tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
„Komandinis darbas ir socialiniai ryšiai”. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė ir vyr. socialinė 

pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

 

 

VI. PARODOS 

 

54.  Kovo mėn.  
Kultūros centras 

(J. Basanavičiaus 

 g. 24 

8 d. 17 val. 

parodos 

atidarymas 

Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda 

„Ryškiai“. 

 

Organizatorius- Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinis 

būrelis. 

 

 

55.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių specialiosios mokyklos 1/2/3 lavinamųjų klasių 

mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Pasaulinei Dauno 

sindromo ir Tarptautinei Autizmo supratimo dienai, 

„Žaižiame spalvomis”. 
 

Parodą parengė - vyresnioji specialioji pedagogė Ingrida 

Jurevičienė, Kėdainių specialioji mokykla. 
 Danutė Čeinienė 

  

 

56.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka” ir 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi…” darbų paroda. 

Organizatoriai - Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka” 

pedagogai. 
Danutė Čeidienė 

 

 

57.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2 b klasės 

mokinių darbų paroda „Užgavėnių kaukės“. 

Parengė mokytoja metodininkė Vilija Baltrūnienė, 

neformaliojo švietimo vadovė Vilija Baltrūnienė. 

 
Danutė Čeidienė 

 

 

58.  nuo 21 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ ir 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi...“ nugalėtojų darbų paroda. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

59.  02-01 – 03-10 d. 
Ugdymo įstaigose 

Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) 

amžiaus vaikų  interaktyvus pilietiškumo ugdymo 

projektas „KAIP SURASTI LIETUVĄ‘ 2016?“. 

 

Organizatoriai: Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis „Aviliukas“. 
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60.  1-10 d.  
l/d „Pasaka” 

(Aušros g. 21) 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų darbelių iš antrinių žaliavų konkursas 

„Mylim žemę – saugom gamtą“. 

Organizuoja Kėdainių lopšelis-darželis “Pasaka”. 

Pridedami 

nuostatai 

(3 PRIEDAS) 

61.  16 d. 9 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių 

moksleivių viktorinos “Irkis į gilumą” 3-as etapas. 

 

Organizuoja Kauno arkivyskupijos katechetikos centras. 

Pridedami 

nuostatai 

(4 PRIEDAS) 

Informacija  

telefonu 

868693543 

62.  16  d. 15 val. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

 

Kėdainių rajono vaikų kapelų/folkloro šventėje: 

„Raiba paukštele, pačiulbėk”. 

Organizuoja Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“. 

 

63.  17 d. 10 val.  
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Šventė Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–10 metų mokiniams, turintiems 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų „Šnekučių teatras“. 

Organizatoriai:  vyr. logopedė Gitana Danilevičienė, 

Kėdainių m/d „Puriena“; vyr. logopedė Eglė Leikuvienė, 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos.  

Pridedami 

nuostatai 

(2 PRIEDAS) 

64.  24 d. 10 val.  
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

Kėdainių rajono lopšelių-darželių mažųjų skaitovų 

poezijos konkursas „Ant vyturio sparnų“.  

Organizuoja Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“.  
 

Pridedami 

nuostatai 

(6 PRIEDAS 

65.  Kovo mėn. 
„Ryto” 

progimnazija 

(Pavasario g.6) 

Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Velykinio zuikio linkėjimai”. 

Organizuoja Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

pedagogai.  

Nuostatai 

ugdymo 

įstaigoms išsiųsti 

66.  Kovo mėn. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas 

„Lietuvos paukščiai 2016”. 

Organizatoriai - Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ . 

Pridedami 

nuostatai 

(1 PRIEDAS) 

 

VIII. INFORMACIJA 

1. Balandžio mėn. vyks: 

● Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6-ų klasių mokiniams (6 d.); 

● Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada (14 d.); 

● Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių biologijos olimpiada (15 d.); 

● Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2016” (15 d.); 

● Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų klasių mokiniams (20 d.); 

● Kėdainių rajono 8 - ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada (22 d.); 

● Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada (26 d.); 

● Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas (28 d.); 

● Anglų kalbos ir poezijos šventė (balandžio mėn.); 

● Kėdainių rajono 9-12 klasių mokinių anglų kalbos kūrybinio rašinio konkursas (balandžio mėn.); 

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

2. Balandžio 8 d. 9,30 val. Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijoje vyks Respublikinė 

pradinių klasių mokinių konferencija „Mintis per žodį knygą audžia“. Organizatorius - Kėdainių 

rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. Kvietimas ir informacija apie renginį pridedami (5 

PRIEDAS) 
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3. Pasikeitė Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų kuruojamos veiklos sritys.  

Metodininkė Danutė Čeidienė kuruoja:  

 priešmokyklinio ugdymo pedagogus,  

 lietuvių k. ir literatūros mokytojus,  

 rusų k. mokytojus, 

 muzikos mokytojus,  

 dailės mokytojus,  

 technologijų mokytojus,  

 mokytojus, atsakingus už ugdymą karjerai.    

Metodininkė Vilija Girdauskaitė kuruoja: 

 ikimokyklinio ugdymo pedagogus,   

 etikos mokytojus, 

 tikybos mokytojus,  

 istorijos, pilietinio ugdymo mokytojus, 

 kūno kultūros mokytojus,   

 specialiuosius pedagogus,  

 logopedus,  

 psichologus. 
 

 

SVEIKINAME! 

 

1. Kėdainių šviesiosios gimnazijos IV klasės mokinę Urtę Smulskytę Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso zonos etape užėmusią pirmąją vietą.  
 

2. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ šalies etapo dalyvius:  

 Austėją Pacauskaitę, Kėdainių lopšelis/darželis „Vyturėlis” (vadovė Jadvyga Railienė); 

 Mergaičių tercetą: Viktoriją Mickūnaitę, Ugnę Šimatonytę, Miglę Markovaitę, Lietuvos sporto 

universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija (vadovė Vida Greičiuvienė);  

 Emilę Jasulevičiūtę ir Urtę Smulskytę bei mišrų vokalinį ansamblį iš Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos (vadovė Sigita Aukštiejūtė – Morkūnienė);  

 Ansamblį „Auštaras”, Josvainių muzikinis klubas „Auštarietis” (vadovė Aušra Giedrienė);  

 Emą Butkevičiūtę ir Amritą Senkutę, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija 

(vadovė Sandra Šulskienė);  

 Tadą Jankūną, „Atžalyno“ gimnazija (vadovė Neringa Markevičienė). 
 

 

 

 

 


