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                                                          PATVIRTINTA 

                                                                                            Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

l. e. p. direktoriaus 2021 m. balandžio 30  d. 

                                                                įsakymu Nr. V- 53 

 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m.  gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

4 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras (I dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytojams: 

„Galimybė mokytis drauge ir vieniems iš kitų. Patirtis ir sėkmės 

istorijos įgyvendinant „eTwinning“ projektus“.  

 

Lektorė –  Rasa Simonavičienė, Kėdainių l/d  ,,Pasaka“ mokytoja 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

2. 

4 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „STEAM metodikos taikymo galimybės ir 

iššūkiai darželyje“ modulis (seminaras, I dalis) Kėdainių r. Vilainių 

d/m „Obelėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Kokybiškas STEAM veiklų planavimas. Pedagoginės praktikos 

pavyzdžiai“. 

 

Lektorės: Audronė Jonavičienė, mokytoja metodininkė; Rima 

Lučinskienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė; Ilma 

Fedaravičienė, vyr. mokytoja, Kėdainių r. Vilainių d/m „Obelėlė“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

3. 

4 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras, I dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams: 

„ST(R)EAM veiklų planavimas ir organizavimas grupėje ir lauke. 

Praktiniai eksperimentinės veiklos pavyzdžiai“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

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/
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4. 

4 d. 13.30 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Efektyvaus mokymo metodai motyvacijai skatinti“. 

 

Lektorius – Andrius Berniukevičius, Vilnius Meridian Interniational 

School matematikos  mokytojas. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

5. 

5 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras, II dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams:  

„ST(R)EAM veiklų planavimas ir organizavimas grupėje ir lauke. 

Praktiniai eksperimentinės veiklos pavyzdžiai“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

6. 

5 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras (II dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytojams: 

„Galimybė mokytis drauge ir vieniems iš kitų. Patirtis ir sėkmės 

istorijos įgyvendinant „eTwinning“ projektus“.  
 

Lektorė –  Rasa Simonavičienė, Kėdainių l/d  ,,Pasaka“ mokytoja 

metodininkė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

  

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

7. 

6 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos ,,Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje“ modulis (seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

„Efektyvios streso valdymo technikos“. 

 

Lektorius – psichoterapeutas Evaldas Karmaza. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

8. 

7 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „STEAM metodikos taikymo galimybės ir 

iššūkiai darželyje“ modulis (seminaras, II dalis) Kėdainių r. Vilainių 

d/m „Obelėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„Kokybiškas STEAM veiklų planavimas. Pedagoginės praktikos 

pavyzdžiai“. 

 

Lektorės: Audronė Jonavičienė, mokytoja metodininkė; Rima 

Lučinskienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė; Ilma 

Fedaravičienė, vyr. mokytoja, Kėdainių r. Vilainių d/m „Obelėlė“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

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

12 d. 13 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?“ modulis 

(paskaita) Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Įstaigos mikroklimatas ir jo formavimas“. 

 

Lektorius – psichoterapeutas Evaldas Karmaza. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

10. 

12 d. 13 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (paskaita) Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytojams:  

„Darbo su Google for Edukacion platforma mokymai. Google 

Classroom programos galimybės“. 
 

Lektorius – Juras Rabačiauskas, Kėdainių kalbų mokyklos IT 

darbuotojas. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

11. 

12 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras, I dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams:  

„STEAM ugdymo programos metodikos kūrimas darželyje“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

12. 

13 d. 10 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Lyderystė, bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (gerosios patirties renginys, II dalis) pradinio ugdymo 

mokytojams: 

„Lego metodikos taikymas pradiniame ugdyme“. 
 

Lektorė – Neringa Kapočienė, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur. 

13. 

13 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „ST(R)EAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras, II dalis) Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams: 

„STEAM ugdymo programos metodikos kūrimas darželyje“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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14. 

19 d. 13 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir 

Panevėžio l/d „Vyturėlis“ mokytojams: 

,,STEAM ugdymo tendencijos”. 

 

Lektorės: Ramunė Linkevičienė, mokytoja, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“; 

Rasa Baltrūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Laima 

Mikolėnienė, vyr. mokytoja, Panevėžio l/d ,,Vyturėlis“.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

15. 

20 d. 13 val. 

 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

ir galimybės“ modulis (kūrybinės dirbtuvės ) Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ mokytojams: 

„Mokomųjų priemonių gamyba ir panaudojimo galimybės“. 
 

Lektorės: Audronė Gailiuvienė, mokytoja metodininkė; Daiva 

Paplauskienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

16. 

20 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (paskaita) 

Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams: 

,,Praktinė žaidimų nauda ankstyvoje vaikystėje“. 

 

Lektorės: Laura Lipkytė, psichologė; Dovilė Baltrušė, mokytoja, 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

17. 

25 d. 14 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (paskaita) muzikos 

mokytojams: 

„Muzikinio ugdymo patirtys: nuotolinis mokymas“.  
 

Lektorės – Žydrė Vancevičienė, mokytoja metodininkė,  Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija; Daiva Makutienė, mokytoja, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija; Sigita Aukštiejūtė Morkūnienė, mokytoja metodininkė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

18. 

24 d. 13 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo galimybės 

skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (paskaita) Kėdainių rajono 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojams: 

„Elementarūs matematiniai vaizdiniai“.  
 

Lektorės: Nijolė Satkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; Lina Rušienė priešmokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja, Kėdainių  l/d „Puriena“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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19. 

26 d. 13 val. 

 
Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas 

ugdymas“ modulis (respublikinė konferencija) įvairių dalykų 

mokytojams: 

„Nauja realybė – skaitmeninis mokytojas“. 
 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

20. 

26 d. 10 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu  

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymo(si) principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos mokytojams: 

„Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas 

klasės/mokyklos lygmenyje“. 

 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

konsultantė, Mokslai laisvai (Learning at easy) komandos narė. 
 

Danutė Čeidienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

21. 

26 d. 13 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Microsoft Teams programos panaudojimas ugdymo procese“. 

 

Lektorius – Tomas Samalius, Kėdainių šviesiosios gimnazijos vyr. 

mokytojas. 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

22. 

27 d. 15 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Paskaita ugdymo karjerai specialistams: 

„Ugdymo karjerai galimybės nuotolinio mokymo metu“. 
 

Lektorė – Vaida Kavaliauskienė, vyr. mokytoja, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija; Gėliūnė Adomaitytė, metodininkė, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras, ugdymo karjerai skyrius. 
 

Danutė Čeidienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

23. 

Data tikslinama Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ pedagogams: 

„Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“. 
 

Lektorė – doc. dr. Birutė Autukevičienė, Vilniaus l/d „Viltenė“ 

direktorė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

 

  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

24. 

6 d. 15 val. 

 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Surdopedagogo konsultacija mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams, dirbantiems su klausos sutrikimų turinčiais vaikais 

,,Patarimai pedagogams, ugdantiems klausos sutrikimus turintį 

mokinį“. 
 

Konsultantės: Jūratė Virkutienė, Laimutė Gervinskienė, Kauno 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogės 

metodininkės. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

surdokonsultacija

@gmail.com 

iki gegužės 4 d. 

nurodant vardą 

pavardę, ugdymo 

įstaigą, 

pareigybę. 

25. 

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

įstaigų vadovams, tėvams/globėjams/rūpintojams, vaikams/mokiniams. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

26. 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji ugdymosi poreikiai  

(pagal išankstinę registraciją). 
 

 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

III. PASITARIMAI, RENGINIAI 
 

27. 

4 d. 12 val. 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė. 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

28. 

20 d. 14 val. 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

29. 

17 d. 10 val. 
 

Nuotoliniu būdu 

Kėdainių rajono 6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija  

iki 10 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

30. 

18 d. 10 val. 
 

Nuotoliniu būdu 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija  

iki 10 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

 

  

mailto:surdokonsultacija@gmail.com
mailto:surdokonsultacija@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

31. 

data bus 

patikslinta 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

32. 

Gegužės mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos renginys: 

SLURŠ (Sveikata, lytiškumas ir rengimas šeimai) iššūkiai. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

33. 

07 d. 9 val. 
 

Nuotoliniu būdu 

Rajoninė Kėdainių l/d „Pasaka“ ir l/d „Puriena“ ikimokyklinio 

amžiaus vaikų mįslių popietė „Menu mįslę keturgyslę“. 

 

Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Juknevičienė, 

Kėdainių l/d „Pasaka“ ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Nijolė Satkauskienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 

 

1 priedas 

34. 

Gegužės mėn. Nacionalinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų 

virtuali paroda „Menu mįslę keturgyslę“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Pasaka“, koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Rasa Juknevičienė. 

 

35. 

10 d. 12 val. 
 

Nuotoliniu būdu  

Poezijos ir dramos šventė „Poetry&Drama Bring the World to 

Us“. 

 

Organizatorius - Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

 

2 priedas 

36. 

Gegužės mėn. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

fizinio aktyvumo lauko erdvėse projektas „Aš ir tu – žaidžiame 

kartu!“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

 

3 priedas 

37. 

03-26 d. Respublikinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių  

kūrybinių darbų paroda ,,Mano raidės sportuoja“. 

 

Organizatorė - Laisvė Sarulienė, Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ progimnazija, logopedė – metodininkė. 

 

Mokytojų 

registracija: 

www.semiplius.lt 

4 priedas 

38. 

03-31 d. Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių amžiaus vaikų 

folklorinių ansamblių arba solistų pasirodymų projektas ,,Ei, 

mažiukai, duokim garo!“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

 

5 priedas 

http://www.semiplius.lt/
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39. 

Gegužės mėn. STEAM iššūkis „Išradinga dovana mamytei“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

 

40. 

Gegužės mėn. Vaikų piešinių paroda „Mūsų šeimos medis“.  
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

 

 

 

VII. PARODOS 

 

41. 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,, Vasarą pasitinkant“. 

 

Parodą parengė: Asta Ramanauskienė, vyr. mokytoja, Dalia Lasauskienė, vyr. 

mokytoja, Rama Čepkauskaitė, vyr. mokytoja, Danutė Bernatavičienė, mokytoja, 

Kėdainių l/d „Žilvitis“. 
 

Danutė Čeidienė 

 

42. 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajoninės piešinių parodos - konkurso ,,Pirmasis pavasario žiedas“ geriausių 

darbų paroda. 
 

Parodos organizatoriai : Kėdainių l/d ‚Puriena“, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

43. 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

https://centras.ked

ainiai.lm.lt/ 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių 

kūrybinių darbų virtuali paroda „Malūnai“. 

 

Parodą parengė: Indiana Jackevičienė, vyr. mokytoja, Jekaterina Karmelavičienė, 

vyr. bibliotekininkė, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 

 
Danutė Čeidienė 

 

44. 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda 

,,Pasitinkam vasarėlę su gražiausia pievų gėle“. 

 

Parodos organizatorės: mokytoja Vilma Marušauskienė, mokytoja Dovilė Baltrušė 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

 
Danutė Čeidienė 

 

 
 

___________________ 


