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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2019 m. vasario 26 d.  

įsakymu Nr. V-43  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 

2019 m. kovo mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

1 d. 12,30 val. 
 

Panevėžio r. 

Velžio gimnazija,  

 Žemdirbių g. 15, 

Velžys,  

Panevėžio raj. 

Paskaita Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Aktyvių mokymo/si metodų svarba mokant užsienio kalbų“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Vaida Šiaučiūnė, Panevėžio r. 

Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

5 d. 11 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Individualios mokinio pažangos stebėjimas pradinėse klasėse“. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorė – Dalia Stanienė, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos 

vyr. mokytoja. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3.  

6 d. 

 
Išvykstame 12,30 

val. nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos. 
 

Kauno 

A. Stulginskio 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras, 

 Partizanų g. 152, 

Kaunas 

Paskaita Kėdainių rajono ugdymo įstaigų logopedams: 

„Pedagoginės pagalbos organizavimo galimybės specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorė – Asta Poželė, Kauno A. Stulginskio mokyklos-

daugiafunkcio centro direktorė. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

9,00 eur 

4.  

7 d. 16,30 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Vyturėlis“ pedagogams ir ugdytinių 

tėvams: 

„Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: Ramunė Linkevičienė, vyr. socialinė pedagogė; Laura 

Lipkytė, psichologė; vyr. mokytoja Sigita Karneckaitė, Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“.  

 
 Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

13 d. 12 val. 

 
Kėdainių r. 

Šėtos gimnazija 

Kėdainių g.1, 

Šėta 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Pozityvus bendravimas mokyklos bendruomenėje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius - psichologas Arūnas Norkus, Lietuvos psichologų 

sąjunga. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

14 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“,  

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytojams: 

„Mokomės kalbėti apie emocijas ir jausmus“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

15 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių rajono ugdymo įstaigų psichologams: 

„Kontraktas psichologiniame konsultavime“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorė – Raimunda Žiulytė, Kauno miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktorė.  
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

8.  

18 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, ugdymo karjerai 

specialistams ir 12 kl. mokinių auklėtojams: 

„Į ateities darbo rinką orientuotų kompetencijų ugdymas 

bakalauro studijose: Šiaulių universiteto – naujo VU padalinio,  

atvejis“. 
3 bprioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Viktorija Raštutytė, Šiaulių universiteto Komunikacijos ir 

rinkodaros tarnybos alumnų ir karjeros koordinavimo specialistė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semipliu

s.lt 

 

Pažymėjimus 

išduos:  

ŠU Tęstinių ir 

nuotolinių 

studijų 

institutas 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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9.  

19 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ketinantiems tapti ugdymo įstaigų vadovais ir 

dirbantiems švietimo įstaigų vadovams: 

„Šiuolaikinės mokyklos vadyba: ypatumai, mokyklos 

bendruomenės potencialas ir jo panaudojimo galimybės“. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Tai 1-asis seminaras iš šešių seminarų ciklo (bendra trukmė – 36 akad. 

val.). Seminarai vyks kovo–lapkričio mėn. (vienas seminaras per mėnesį). 

Vieno seminaro kaina – 24 eurai.  

 

Seminarų ciklo temos:  

1. Šiuolaikinės mokyklos vadybos ypatumai. Mokyklos 

bendruomenės potencialas ir jo panaudojimo galimybės (6 akad. 

val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

2. Mokyklos veiklos planavimo ypatumai  ir planų sistemos dermė  
(6 akad.  val.: 2 teorinės val. ir 4 praktinių užsiėmimų val.). 

3. Komandinis darbas mokyklos galimybės ir tam reikalingos 

sąlygos  (6 akad. val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

4. Darbuotojų motyvavimo specifika šiuolaikinėje mokykloje (6 akad. 

val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

5. Lyderystė mokykloje: asmeninio, grupės ir organizacijos lygmens 

specifika (6 akad. val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

6. Lyderio įtakos darymo instrumentai (6 akad. val.: 2 teorinės val. ir 

4 praktinių užsiėmimų val.). 

 

Lektorius – dr. Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos 

universitetas.  
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis už 

1-ąjį 

seminarą – 

24,00 eur 

10.  

21 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjams: 

„Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių 

bei praktinių žinių pagrindai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – švietimo vadybos magistrė, mokytoja metodininkė Sigita 

Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 eur 

 

11.  

22 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Vaikystė“ ir rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojams:  

„Patirtinis ugdymas su PYKŠT ir POKŠT eksperimentais“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Laura Bajoriūnė, Šiaulių 

l/d "Pasaka"; priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Urbonė, Šiaulių Romuvos progimnazija.  
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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12.  

22 d. 14 val. 

 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Konferencija lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei 

pageidaujantiems mokytojams, vadovams, gimnazistams: 

„Vietovardžių metai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Pranešimų temos ir pranešėjai: 

 „Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo istorija, sklaidos ir 

išsaugojimo galimybės“. 
Dr. Laimutis Bilkis, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojas.  

 „Kėdainių krašto vietų įvardijimo prasmės“. 
Dalia Sviderskienė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja. 

 „Kėdainių krašto vietovardžių ypatybės“. 

 Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros 

skyriaus vyr. specialistas, kraštotyrininkas. 

 „Kėdainių miesto gatvių vardai“.  
Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus muziejininkas, istorikas. 
 

Konferencijos organizatorė – Rūta Švedienė, Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos vyr. specialistė. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

13.  

27 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: 

„Kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo ugdymas anglų kalbos pamokose“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Rūta Alminienė, Šiaulių 

Didždvario gimnazijos užsienio kalbų skyriaus vedėja. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

https://www.s

viesa.lt/node/1

5514  

 

Pažymėjimus 

išduos UAB 

„Šviesa“ 

14.  

28 d. 12 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita socialiniams pedagogams: 

„Mediacija – alternatyvus ginčų sprendimo būdas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

socialinė pedagogė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

15.  

28 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Vyturėlis“ specialiųjų grupių 

mokytojams ir rajono logopedams:  

„Autistiškų vaikų komunikacinių gebėjimų ugdymas“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorės: Rasa Merkelienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ spec. 

pedagogė metodininkė, logopedė; Jūratė Amalevičienė, Kėdainių r. 

Josvainių gimnazijos vyr. specialioji pedagogė, logopedė.  

 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

http://www.semiplius.lt/
https://www.sviesa.lt/node/15514
https://www.sviesa.lt/node/15514
https://www.sviesa.lt/node/15514
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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16.  

29 d. 12 val. 

 
Šėtos gimnazija 

Kėdainių g.1, 

Šėta 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos ir Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazijos pedagogams: 

„Lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje". 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorė - Inga Petrikonienė, Jonavos Katechetikos metodinio centro 

vadovė, Katalikiško jaunimo centro ,,Vartai“ koordinatorė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

17.  

29 d. 12 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo ir socialiniams pedagogams: 

„Ugdomieji žaidimai hiperaktyviems, agresyviems ir kitiems 

vaikams ikimokyklinėse įstaigose“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorius – dr. Tomas Lagunavičius, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro direktorius. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 20 d. 
www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

18.  

Kovo mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

19.  

Balandžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 Kėdainių r. Vilainių mokyklos – darželio „Obelėlė“. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

kovo 25 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

20.  

12 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinių priemonių pristatymai, dalinimasis 

gerąja darbo patirtimi. 
Inga Župerkienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

21.  

20 d 12.30 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai  

Kėdainių rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
 

 

 

Rita Bagdonaitė, metodinio būrelio pirmininkė 

Arūnė Jakutienė, Skirmantė Sakalauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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22.  

28 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Viktorija Gapšienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS/KONKURSAI 
 

23.  

2 d. 

 
Lietuvos muzikos 

ir teatro 

akademijos 

Klaipėdos 

fakultetas, 

K. Donelaičio g. 4, 

Klaipėda 

7– osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados šalies etapas.  

 

Dalyvauja – Saulė Balsytė, Kėdainių šviesioji gimnazijos IV kl. 

mokinė. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

24.  

5 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

11,30 val. 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9 - 10 kl.). 

 

 

 
 

Konkurso darbų vertinimas. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija  

iki 1 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

25.  

6 d. 12 val. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 
Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

13 val. 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas 2 - 4 kl. mokiniams 

„Raštingiausias pradinukas”. 

 

 
 

Konkurso darbų vertinimas. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 4 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

26.  

7 d. 12 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

14 val. 
 

Kėdainių rajono 5 - 8 kl. mokinių matematikos olimpiada. 

 

 

 
 

 

Olimpiados darbų vertinimas. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 5 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

27.  

6 – 7 d. 

 
Vilniaus Karaliaus 

Mindaugo 

mokykla, 

Mindaugo g. 9, 

Vilnius 

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas. 

Dalyvauja: 

 Laimis Jurkėnas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos I kl. mokinys; 

 Martynas Kiela, Kėdainių šviesiosios gimnazijos II kl. mokinys; 

 Naglis Kriūnas, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos III kl. mokinys; 

 Mykolas Jerutis, Kėdainių šviesiosios gimnazijos IV kl. 

mokinys. 
Robertas Bilvinas 

Mokinių ir 

lydinčių 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

http://www.semiplius.lt/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/pagal_rengini.php?pagalreng=Respublikinis%20angl%C5%B3%20kalbos%20konkursas%20(9-10%20kl.)
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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28.  

8 - 9 d. 

 
Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija, 
Miško g. 1, 

Kaunas 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados šalies etapas. 

Dalyvauja: 

 Vaiva Jakštaitė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos II kl. mokinė; 

 Agota Malinauskaitė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos III kl. 

mokinė. 
 

Danutė Čeidienė 

Mokinių ir 

lydinčių 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

29.  

12 d. 9 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

14 val. 

31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 - 12 kl.). 

 

 
 

 

Olimpiados darbų vertinimas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija  

iki 8 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

30.  

13 d. 14 val. 

 
Kėdainių 

J. Paukštelio 

progimnazija, 
Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5 - 6 kl. mokinių dailaus rašto konkurso 

darbų vertinimas. 

 

 

Danutė Čeidienė 

Darbai pateikiami 

Danutei Čeidienei 

iki 6 d. 

31.  

16 d. 

Švenčionys 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas. 

Dalyvauja: 

 Gabija Matkutė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos II kl. mokinė; 

 Aistė Bugaitė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 8 kl. 

mokinė. 
 

Danutė Čeidienė 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija ir 

progimnazija 

32.  

20 d. 9 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5 - 12 kl. mokinių informacinių technologijų 

olimpiada. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija 

iki 15 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

Priedas 1  

33.  

21 d. 8 val. 

 
Bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra-2019”.  

 

 

Robertas Bilvinas 

34.  

21 – 23 d. 

 
Klaipėdos 

universitetas, 

Jūros technologijų 

ir gamtos mokslų 

fakultetas, 

Herkaus Manto g. 84,  

Klaipėda 

52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas. 

 

Dalyvių sąrašas bus patikslintas. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija ir 

progimnazija 

35.  

23 - 24 d. 

 
Klaipėdos 

„Aitvaro“ 

gimnazija, 

 Paryžiaus 

Komunos g. 14, 

Klaipėda 

Lietuvos mokinių matematikos (9 - 12 kl.) olimpiados šalies 

etapas. 

Dalyvauja – Radvilė Rušaitė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos III 

kl. mokinė. 
 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Mokinės ir 

lydinčios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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36.  

27 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas 8-ų kl. mokiniams. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki 26 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

37.  

kovo 29 d. – 

balandžio 1 d. 

 
Nemenčinės 

Gedimino 

gimnazija 

Ežero g. 14, 

Nemenčinė, 

Vilniaus r. 

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados Šalies etapo 

baigiamoji dalis. 

 

Dalyvauja -  Nedas Bolevičius, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 8 

klasės mokinys. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

progimnazija 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 
 

38.  

14 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų paprastųjų 

šaškių turnyras.  

 

Organizatorius – Kėdainių /d „Puriena“. 
Priedas 2  

39.  

21 d. 10 val.  

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“,  

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Panevėžio l/d ,,Vyturėlis“, Radviliškio raj. Šeduvos l/d bei 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų 

skaitovų poezijos šventė: „Kai žemę šildo ąžuolai“. 

 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

Priedas 3 

40.  

22 d. 10 val. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Nacionalinė pradinių klasių mokinių konferencija: „Žinutė 

apie mano kraštą“. 

 

Organizatorius - Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
Priedas 4 

41.  

27 d. 13 val. 

 
Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g.11 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių poezijos (anglų kalba) skaitovų konkursas: „Metų 

laikai“. 

 

Organizatorius - Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

Priedas 5  

42.  

Kovo -

balandžio mėn. 

 
Kėdainių r. 

Vilainių m/d 

„Obelėlė“,   

Melioratorių g. 26, 

Vilainiai 

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių 

kūrybinių darbų paroda-konkursas: „Skirtukas – knygos 

draugas“. 

  

Organizatorius - Kėdainių r. m/d „Obelėlė“. 
Priedas 6 

https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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43.  

Kovo mėn. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

 

Nacionalinis pradinių klasių mokinių piešinių ir nuotraukų 

konkursas: „Lietuvos paukščiai 2019“. 

 

Organizatorius - Kėdainių „Ryto“ progimnazija. Priedas 7 

44.  

Nuo 03-20 iki 

04-20  

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų paroda:  „Atvirukas žemei“. 

 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Puriena“. Priedas 8 

45.  

III etapas  

kovo 1 - 31 d.  

 

dekanate 

Viktorina: „Irkis į gilumą“. 

 

Organizatorius - Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 

 

Priedas 9 

46.  

Kovo mėn. 

 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija,  

Jaunimo g. 2, 

Akademija, 

Kėdainių r. 

Rajoninis kūrybinių darbų konkursas: „Velykinis margutis“. 

 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija.  

Priedas 10 

47.  

Kovo mėn. 

 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija,  

Jaunimo g. 2, 

Akademija, 

Kėdainių r. 

Respublikinis rašinio konkursas: ,,Laiškas mamai!“. 

 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija 

Priedas 11 

 

 

VI. PARODOS 
 

48.  

7 d. 17 val. 

 
Kėdainių kultūros 

centras,  

J. Basanavičiaus 

24, Kėdainiai 

Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Nuo taško iki 

dėmės“. 

 

 

 

49.  

nuo 18 d. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

VšĮ Janinos Monkutės - Marks muziejaus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programos „Grafikos meno paslaptys“ dalyvių sukurtų 

grafikos darbų paroda „ATSPINDŽIAI“. 

 

Parodą parengė – kuratorė Asta Fedaravičiūtė - Jasiūnė. 
                                                                                                                      

                 Danutė Čeidienė 
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50.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ugdytinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda 

„Liečiu pavasarį“. 

 

Parodą parengė: mokytoja Vilma Marušauskienė, vyr. mokytoja Laima 

Ivaškevičienė, vyr. mokytoja Birutė Palažina, vyr. mokytoja Vilija Vaitkevičienė, 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“.   

 
 Danutė Čeidienė 

51.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ ugdytinių kūrybinių darų paroda „Mūsų šeimos 

raktas“.  

 

Parodą parengė –  vyr. mokytoja Roma Činikienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

VII. BALANDŽIO IR GEGUŽĖS MĖN. OLIMPIADOS/KONKURSAI 
 

52.  

Balandžio 3 d. 

10 val. 

 
Ugdymo įstaigose 

Tarprajoninė 5 - 12 kl. mokinių informacinių technologijų 

olimpiada. 

Registracija: 

https://docs.google.com/forms/d/1Z5Y3BbZiYlyMn0GSYUVCgJf

wHJm94nUnsL_CXWEnBsw/edit?usp=sharing 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija 

iki  

balandžio 1 d.  

53.  
Balandžio 10 d. Kėdainių rajono 4-ų  kl. mokinių matematikos olimpiada „Geriausias 

matematikas“. 

54.  
Balandžio 16 d. Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6–ų kl. mokiniams. 

 

55.  
Balandžio 19 d. Kėdainių rajono 8 kl. mokinių biologijos olimpiada. 

 

56.  
Balandžio mėn.  Kėdainių rajono 7-8 kl. mokinių fizikos olimpiada. 

 

57.  
Balandžio mėn. Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 

2019“. 

58.  Balandžio mėn. Kėdainių rajono 8 – ų  kl. mokinių rusų kalbos  olimpiada. 

59.  
Gegužės 9 d. Rajoninės anglų kalbos poezijos ir dramos šventė: „Poetry 

And Drama Make Us Feel Happy“. 

Registracija iki 

balandžio 15 d. 

Priedas 12 

60.  Gegužės 10 d. Kėdainių rajono 5-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. 
 

61.  
Gegužės 23 d.  Kėdainių rajono 1- 4 kl. mokinių meninio skaitymo šventė „Su knyga per 

gyvenimą“. 

62.  Gegužės mėn. Kėdainių rajono 6 ir 8 kl. mokinių anglų kalbos konkursas. 
 

63.  Gegužės mėn. Kėdainių rajono 8 – ų  kl. mokinių chemijos olimpiada. 
 

________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/1Z5Y3BbZiYlyMn0GSYUVCgJfwHJm94nUnsL_CXWEnBsw/edit?usp=sharing
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