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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2016 m. lapkričio 26 d.  

įsakymu Nr. V-126 
 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2016 m. lapkričio mėn. planas 
 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

 

1.  2 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1) 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Buvimas mokytoju. Buvimas kolega. Buvimas bendruomene". 
 

Lektorė - Austėja Makulavičienė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos 

psichologė. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

2.  2 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senosios Rinkos 

a. 12) 

Seminaras Kėdainių ir Jonavos rajonų istorijos, pilietinio ugdymo 

mokytojams: 

„Krašto kultūrinio paveldo reikšmės atskleidimas panaudojant 

projektinę veiklą ir skaitymo strategijas”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, Kėdainių „Ryto” 

progimnazija; vyr. mokytoja Daiva Ribikauskienė, Kėdainių 

J.Paukštelio progimnazija; mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, 

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija; mokytoja ekspertė Audronė 

Pečiulytė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazija. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

spalio 28 d. 
tel. 5 25 44  

 arba el. p.: 

vilija.girdausk

aite@gmail.co

m 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

3.  3 d. 11 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse 

klasėse: 

„Disciplinos palaikymo metodai užsienio kalbos pamokose“. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis - 

13,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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4.  3 d. 9 val.  
 Išvykstame nuo 

Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo, gegrafijos, lietuvių k. ir 

literatūros mokytojams: 

„Kėdainių raj. Plinkaigalio, Pašušvio, Vozbučių, Ambraziūnų, 

Pilsupių piliakalniai ir Skinderiškio dendrologinis parkas: 

panaudojimo būdai ir galimybės ugdymo procese”.  

Lektorius - Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus 

archeologas. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija iki 

spalio 28 d.  
tel. 5 25 44 

 arba el.p.: 

vilija.girdausk

aite@gmail.co

m  

Dalyvio 

mokestis- 8,00 

eur 

5.  3 d. 10  val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

 „Mokinių meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai“. 
 

 Lektorė - doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų 

akademijos Teatro katedros vedėja, scenos kalbos pedagogė. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

spalio 27 d.  
tel. 5 25 44 

 arba el.p.: 

d.ceidiene@g

mail.com 

Dalyvio 

mokestis- 

12,00 eur 

6.  3 d. 10 val. 
„Ryto'' 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

 

Seminaras Kėdainių ,,Ryto'' progimnazijos pradinių klasių 

mokytojams: 

,,Fizinio pajėgumo testavimo metodika pradinėse klasėse''. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Šelekienė, mokytoja 

metodininkė Violeta Katkuvienė, Kėdainių ,,Ryto'' progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

7.      3 d. 9 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

 

Seminaras Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenės 

nariams: 

„Vaiko gerovės užtikrinimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

kontekste”. 

Lektorė - Rūta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Šeimos ir bendruomenių departamento vyr. specialistė. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

8.      4 d. 13 val. 
Vilainių m/d 

„Obelėlė“ 

(Melioratorių g. 

26, Vilainiai) 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

,,Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokykliniame amžiuje 

naudojant netradicines ugdymo priemones”. 

Lektorės: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr.auklėtoja 

Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d “Pasaka”; auklėtoja metodininkė 

Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d “Obelėlė”; vyr 

auklėtoja Jolanta Kaseravičienė, Kėdainių l/d “Aviliukas”; auklėtoja 

metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių l/d “Žilvitis”.  
Vilija Girdauskaitė  

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

Iš įstaigos 

kviečiame ne 

daugiau 2 

pedagogus.  

Prašome 

atsinešti 

sportinę aprangą 

ir avalynę. 

9.  8 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, 

skyrių vedėjams: 

„Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: ką planuojame ir kodėl 

būtent tai planuojame? Rodiklių formulavimas. Kokie yra 

SMART reikalavimai? Efektyviai suformuluoti uždaviniai”. 

 

Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės 

konsultantas, koučingo specialistas. 
Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

4 d. 
tel. 5 25 44 

 arba el.p.: 

d.ceidiene@g

mail.com  

Dalyvio 

mokestis -28,00 

eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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10.  10 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialiniams 

pedagogams: 

„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir 

pagalbos teikimas”. 
 

Lektoriai - Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialinių 

pedagogų komanda.  
Vilija Girdauskaitė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

 

11.  10 d. 14 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1)  

 

Seminaras Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. 

 

Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų 

ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir 

alkoholio kontrolės koalicijos narys. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

 

12.  15 d. 10 val. 
Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Respublikinė andragogų ir mokinių (suaugusiųjų) konferencija: 

„Kūrybiška edukacija – tiltas į mokymo(si) sėkmę“ . 

 

Organizatorius - Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Danutė Čeidienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

Programa bus 

atsiųsta vėliau.  

13.  16 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Meno laboratorija  pradinėje mokykloje”. 
Prašome atsinešti popieriaus, žirklių, klijų, pieštuką ir liniuotę. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno Vinco 

Bacevičiaus pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija iki 

14 d.  
tel. 5 25 44 

 arba el.p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com 

 Dalyvio 

mokestis- 

10,00 eur 

14.  17 d. 14 val. 
„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių  

pedagogams: 

„Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio 

ypatybių testavimo ir ugdymo ypatumai“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Audronė Gailiūnienė, vyr. mokytoja 

Rasa Supronienė, mokytoja metodininkė Diana Jermakovienė, vyr. 

mokytoja Rita Kerzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aida 

Gaižauskienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

iki 15 d.  
tel. 5 25 44  

 arba el. p.: 

vilija.girdausk

aite@gmail.co

m   

Prašome turėti 

sportinę 

aprangą. 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

15.  17 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Olimpiadiniai uždaviniai 5 - 8 klasei”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Natalja Sinicyna, mokytojas 

ekspertas Leonas Narkevičius, Kauno technologijos universiteto 

gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 14 d.  
tel. 5 25 44 

 arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com   

Dalyvio 

mokestis - 

12,00 eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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16.  18 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„Šokančios stygos”. 

Lektorės:  mokytoja  metodininkė Daiva Naujokienė,  mokytoja  

metodininkė Zita Smikienė, vyresnioji mokytoja Vilma Stanienė, 

mokytoja ekspertė Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokykla; 

vyresnioji koncertmeisterė Jolanta Balčiūnaitė, Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos mokykla. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

17.  19 d. 11 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13 

A) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Aktyvieji mokymo(si) metodai: naujos formos ir galimybės 

naudojant netradicinius mokymo(si) metodus”. 

Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė, vyr. socialinė pedagogė 

Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

18.  21 d. 10 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenei: 

„Vaikų seksualinis elgesys: norma ir patologija”. 

Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

19.  23 d. 11 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams: 

„Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir 

taikymas”. 
Seminaro dalyviai išbandys ir taikys įvairius mokinių pasiekimų vertinimo 

metodus.   

Lektorė - doc. dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Romerio universitetas.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

18 d. 
tel. 5 25 44 

 arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com 

 Dalyvio 

mokestis-

15,00 eur 

20.  25 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras Anykščių ir Kėdainių rajonų socialiniams pedagogams, 

psichologams: 

„Socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimo galimybės 

vykdant prevencinę veiklą mokykloje”.  
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Sinickienė, 

psichologė Olga Lukšienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

21.  26 d. 10 val. 
Labūnavos pagr. 

Mokykla 

 (Barupės g. 1) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams (I-asis seminaras). 
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-

12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). 
 

Lektorė - spec. pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba.  
Danutė Čeidienė 

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 eur  

(už I-ąjį 

seminarą) 

22.  29 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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(Didžioji g. 43) „Lyderystė modernioje švietimo įstaigoje: 1+1=3. Pozityvaus 

mąstymo strategijos - lyderystės pamatas”. 
 

Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo ir verslo 

konsultantė, Klaipėdos universitetas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

23.  30 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų 

bibliotekininkams:  

„Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (I-oji 

dalis). 

 

Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai.  
Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

vykdoma per 

UPC (bus 

atskiras raštas).  

II-oji seminaro 

dalis vyks 

gruodžio 1 d.  

Seminaras 

nemokamas  

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

24.  Lapkričio 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių raj. Josvainių gimnazija;   

● Kėdainių raj. Krakių M. Katkaus gimnazija;  

● Kėdainių specialioji mokykla; 

● Kėdainių m/d  „Puriena”; 

● Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

● Kėdainių l/d „Pasaka“;   

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

25.  Gruodžio 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių raj. Josvainių gimnazija;   

● Kėdainių raj. Krakių M. Katkaus gimnazija;  

● Kėdainių „Ryto” progimnazija; 

● Kėdainių raj. Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

lapkričio 25 d. 

 

 

III. METODINIAI IR KITI PASITARIMAI 

 

26.  7 d. 15 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Aušra Nesterovienė 
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27.  10 d. 15 val. 
„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g.30) 

Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų 

pasitarimas: „Pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos 

iniciatyvos". 
Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

28.  14 d. 13,30 

val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5 – 6 m.) ugdymo 

pedagogų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekto „Kaip 

surasti Lietuvą 2017?“ organizatorių komandų pasitarimas. 
Komandą sudaro 1 - 2 nariai iš ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

(pageidautina dalyvavusių projekte 2016 m.). 

 
Kėdainių r. Šėtos soc. ir ugdymo centro dir. pavaduotoja Ijola Petrauskienė  

Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

lapkričio 10 d. 

tel. 5 38 97  

arba el. p. 

d.ceidiene@gma

il.com 
 

29.  24 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinio  būrelio pasitarimas. 

 
 Metodinio būrelio pirmininkė Gintė Grabauskienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

30.  25 d. 9 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

31.  5-6 d. 
Šiaulių kultūros 

centras 

 (Aušros al. 31)  

Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja  

Kėdainių rajono 

mokinių tarybos 

atstovai. 

 

32.  9 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų 

„Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Sprendžiu 

problemą”. 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

33.  Data bus 

patikslinta 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų Vadovų klubo posėdis. 

 

                Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė 

                                                                           Vilija Girdauskaitė 

 

 

34.  10 d. 15 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: 

„Oratorystės menas”. 

 

Lektorė - Antanida Likšienė, sertifikuota oratorių trenerė. 

Aušra Nesterovienė 

 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
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35.  13 d. 10 val. 
Ukmergės r. 

Deltuvos 

pagrindinė 

mokykla  

(Vytauto g.36) 

Mokymai Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos 

mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai”. 
 

Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė. 

Vilija Girdauskaitė 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai - 

mokiniams - 2“ 

36.  19 d. 10 val. 
Šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 9) 

Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS.  
 

Organizatorius -   Kėdainių rajono mokinių taryba.  

 

Vilija Girdauskaitė 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai - 

mokiniams - 2“ 

37.  25 d. 10 val. 
 Šv. Juozapo 

bažnyčia 

 (Radvilų g.10)                                        

Kėdainių dekanato Jaunimo diena: „Pažink gailestingumą!“. 

 

Renginio organizatorius – Kėdainių dekanato parapija. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pridedama 

programa   

(priedas 1)  
 

 

 

V. TĖVŲ  ŠVIETIMAS 

 

38.  10 d. 17 val. 
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

Nociūnų sk. 

 

Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Nociūnų skyriaus ikimokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo 

vaikų tėvams: „Pozityvi tėvystė”. 

 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

39.  15 d. 16.30 va. 
m/d „Vaikystė“ 

(Mindaugo g.21) 

Paskaita Kėdainių m/d „Vaikystė“ priešmokyklinių grupių 

tėvams: „Vaikų pyktis ir agresija “. 

 

Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
 

 

40.  17 d. 13 val. 
 Surviliškis 

(Kėdainių g. 6) 

Paskaita Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos bendruomenės 

nariams: „Paauglystė - kas tai?”. 

 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

41.  23 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė”  

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino 

apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės 

nariams: „Tėvų elgesio pasekmės vaikams”. 
  

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
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VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

42.  17 d. 10 val. 
Labūnavos pagr. 

mokyklos 

„Ažuoliuko“ 

skyrius 

  

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių konferencija: „Miško gėrybės”. 
 

Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla. 
 

Danutė Čeidienė  

Pridedami 

nuostatai ir 

dalyvio 

registracijos 

anketa 

 (priedas 2). 

43.  26 d. 11 val. 
„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

LSU Kėdainių  „Aušros" progimnazijos rajoninė 1-6 klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, popietė: 

„Pasaka kitaip". 

Organizatorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Plungienė, 

spec. pedagogė metodininkė Asta Dikidži, logopedė metodininkė 

Laisvė Sarulienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja Marija Misienė, 

kūno kultūros mokytoja metodininkė Jolita Gvergždienė, LSU 

Kėdainių „Aušros" progimnazija.                                                                                

Pridedami 

nuostatai ir 

registracijos 

anketa   

(priedas 3).   

 

 

VII. OLIMPIADOS 

 

44.  26 d. 
Klaipėdos 

universiteto Menų 

akademija 

(K.Donelaičio 4)  

V - osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados šalies etapas. 

Dalyvauja - Saulė Balsytė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 kl. 

mokinė.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

VIII. PARODOS 

 

45.  Lapkričio mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Ryto" progimnazijos 8 kl. mokinio Edvino 

Budevičiaus fotografijos paroda: „Pirmieji žingsniai".  

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto" progimnazija.  
Danutė Čeidienė 

 

46.  Spalio 24 d. - 

lapkričio 7 d. 

knygyne 

„Pegasas”     
(J.Basanavičiaus 

g. 47D) 

Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena" ugdytinių, tėvelių ir 

pedagogų darbų paroda: „Knygos lapuose atgyja pasakėlės". 

Parodos organizatorės: vyresnioji meninio ugdymo pedagogė 

Dalytė Ivoškienė, vyresnioji auklėtoja Vilma Jasenkaitė,  vyresnioji 

auklėtoja Gražina Žiužnienė, Kėdainių m/d „Puriena”. 
Danutė Čeidienė 

 

47.  Lapkričio 

mėn. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centrą 

lankančių vaikų darbelių paroda „Spalvoti jausmai“. 

Parodos organizatorės: socialinė darbuotoja Žydrė Pavolienė, 

neformalaus ugdymo pedagogė 

 Jurgita Svetikienė, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“; 

socialinė pedagogė Dalia Šelekienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba.  
Danutė Čeidienė 
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IX. INFORMACIJA 

1. Lapkričio 24 d. 9 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras buhalteriams 

„Teisės aktų pasikeitimai turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų 

sudaromiems  ataskaitų rinkiniams už 2016 metus”. Seminaro lektorė - Renata Paškauskienė, 

UAB „Factus Sum“ apskaitos skyriaus vadovė. Registracija iki lapkričio 18 d. el. p.: 

sekretore@centras.kedainiai.lm.lt (atsiunčiant anketą).  

2. Lapkričio 25 d. organizuojame ugdymo įstaigų direktorių išvyką į 6-ąją mokyklų įrangos, 

mokymo priemonių ir technologijų parodą MOKYKLA 2016. Registracija iki lapkričio 14 d. tel. 

5 25 44 arba el.p.: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt  

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt

