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1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Kodas – 191721865.  

Adresas: Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai; tel.5 25 44; el.p.: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt    

Įsteigimo data – 1994 m.  

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, psichologinė 

pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba, švietimui 

būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kultūrinis švietimas, nuosavo arba 

nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 18 metų 

(bendras vadybinio darbo stažas – 27 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 

akredituota 5 (penkeriams) metams.  
 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

2.1. Pagrindinės Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:  

● organizuoja ir vykdo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų,  ugdymo įstaigų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą(si);  
● koordinuoja ir organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą, teikia metodinę ir kitą pagalbą;  
● įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko 

brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;  
● teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją 

pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;  
● organizuoja rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus; 
● koordinuoja Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą;  
● organizuoja mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija, nemokama literatūra. 

2.2. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius metais: 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Pastabos  

1.  Direktorius 1 1  

2.  Metodininkas 5 4 1 et. neužimtas 

3.  Specialusis pedagogas 1 1  

4.  Logopedas 1 1  

5.  Psichologas 2 2  

6.  Socialinis pedagogas 1 1  

7.  Gydytojas neurologas 0,5 1  

8.  Vyr. buhalteris 1 1  

9.  Kasininkas 0,25 1  

10.  Raštvedys 1  

11.  Ūkvedys  0,5 1  

12.  Darbininkas 0,5  

13.  Valytojas 1 1  

Viso: 15,75 15  

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
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Visi Tarnybos specialistai  turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Iš jų: 4 įgiję edukologijos 

magistro laipsnį, du specialistai - metodininko kvalifikacinę kategoriją. Tarnybos specialistai, 

vadovaudamiesi nacionaliniais švietimo, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos dokumentais, 

veiklos įsivertinimu, rengia veiklos planus/programas (strateginis planas, metų veiklos programa, mėnesių 

veiklos planai). Tarnybos specialistai, direktorius reguliariai tobulina profesinę kvalifikaciją ((Tarnybos 

direktorius 2015 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomame 

pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinime. Nustatyta, 

kad Henriko Vaicekausko vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos atitinka reikalavimus, numatytus 

2011-07-01 LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-1194 Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių 

ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše (Žin. 2011, 83-4051) 7 

p.).  Visi specialistai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis darbui reikalingomis 

priemonėmis. Įdiegta kompiuterizuota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa Semiplius, 

kompiuterizuota mokinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa, kompiuterizuota 

buhalterinės apskaitos programa (VSAKIS). Strateginiai sprendimai Tarnyboje priimami dalyvaujant 

visiems darbuotojams, vadovaujantis komandinio darbo principu. Darbinius santykius reglamentuoja 

Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, 

profesinės etikos kodeksas. Tarnybos darbuotojų pasitarimai vyksta reguliariai (kiekvienos savaitės 

pirmadienį). Jų metu aptariami įvykę renginiai/veiklos, analizuojama jų kokybė, svarstomi veiklos 

gerinimo klausimai, planuojamos artimiausi darbai.   Tarnybos direktorius kartu su darbuotojais 

darbuotojai rengia strateginį, metų ir mėnesių veiklos planus/programas. Tikslai, uždaviniai ir priemonės 

formuluojami vadovaujantis Tarnybos nuostatais, strateginiais švietimo sistemos dokumentais, steigėjo 

formuluojamais tikslais, Tarnybos darbuotojų atliekamu veiklos įsivertinimu. Tarnybos darbuotojai, 

įgyvendindami viziją, misiją ir tikslą, vadovaujasi pareigybių aprašymais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, Tarnybos etikos kodeksu ir kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintais dokumentais. 

Rengiamos Tarnybos veiklų ataskaitos, kurių tikslas - veiklos sisteminimas, nuoseklumas, savianalizė, 

problemų identifikavimas bei veiklos tobulinimo galimybių numatymas.  

 

3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos asignavimai (tūkst. eur): 

Iš 

viso: 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

 

Iš  

viso: 

 

 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

paja-

mos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitikti-

nių 

paslaugų 

Spec. pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai 

 

Valstybi-

nių ir 

brandos 

egzaminų 

vykdymui 

VšĮ 

„Mažy-

lių 

akade

mija“ 

Neforma-

liojo 

vaikų 

švietimo 

progra-

moms 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 

drau-

dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  

likučiu 

praeitų metų 

280,6 80,6 9,6 48,5 141,9 105,4 69,5 21,2 14,7 1,4 22,2 

3.2. Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. eur): 

 

Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės lėšų 

89,5 19,3 12,1 54,9 6,2 

 

4. PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 
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Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus 

tikslus bei uždavinius.  

Bendradarbiavimas grindžiamas formalizuotais (bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais 

bendradarbiavimo būdais.  

Bendradarbiaujama su visomis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, Kėdainių profesinio 

rengimo centru, Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Švietimo 

aprūpinimo centru. Vyksta bendradarbiavimas su rajono kultūros įstaigomis, verslo įmonėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, Policijos komisariatu ir kt. 

Tarnyba yra Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narė (Tarnybos direktorius yra šios 

asociacijos valdybos narys).  

Visa informacija apie tarnybos organizuojamas veiklas talpinama Tarnybos interneto svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt , kurioje pateikiama klientams naudinga informacija, nuolat skelbiamos 

naujienos, švietimo aktualijos.  

Tarnybos paskyra FB socialiniame tinkle „Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba“ skelbiama įvairi 

informacija klientams. 

 

 

 

5. VEIKLOS REZULTATAI: PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Tarnybos darbuotojų, organizuojančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius, rajono metodinių 

būrelių veiklą, mokinių dalykines olimpiadas, rajono mokinių tarybos veiklą, mokyklų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra etatų skaičius: 

Pareigybės pavadinimas 
 

Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Metodininkas  

 
5  

 

4  
(1 etatas neužimtas) 

 

5.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius: 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 
Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 117 790 3015 

Kursai 1 60 29 

Paskaitos 16 43 256 

Gerosios patirties renginys 9 46 232 

Edukacinė išvyka 4 24 83 

Iš viso: 147 963 3615 

 

PRIEDAS 1. Kvalifikacijos tobulinimo renginių sąrašas, 4 lapai. 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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 5.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų darbo 

vietose, skaičius:  

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma  

Tarnybos 

patalpose  

Klientų darbo 

vietose  

Kita  

Seminarai  28  89  0  

Kursai  1  0  0  

Paskaitos  2  14  0  

Gerosios patirties renginys  3  6  0  

Edukacinė išvyka  0  0  4  

Iš viso:  34  109  4  

  

  

5.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės:  

Tikslinė grupė  Seminarų 

skaičius  

Valandų 

skaičius  

Dalyvių skaičius  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai  12  85  434  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai  1  6  19  

Pradinio ugdymo pedagogai  9  54  246  

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai  30 187 232  

Mokyklų vadovai, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai  

8  52 176  

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai  9  58  214  

Mokyklų bendruomenės, komandos  37  279 1461  

Specialiojo ugdymo pedagogai  4  25 86  

Profesijos mokytojai  7  44  147  

Iš viso:  117  790  3015  

  

5.4. Kursų dalyvių tikslinės grupės:  

Tikslinė grupė  Kursų  

skaičius  

Valandų 

skaičius  

Dalyvių skaičius  

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai  1  60  29  
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5.5. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 3 18 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 3 19 

Pradinio ugdymo pedagogai 1 3 9 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 4 15 53 

Profesinio rengimo mokytojai 1 3 16 

Mokyklų bendruomenės, komandos 8 16 141 

Iš viso: 16 43 256 

 

 

5.6. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Gerosios 

patirties renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 2 12 37 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 1 6 11 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

5 16 173 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 11 

Iš viso: 9 46 232 

 

 

5.7. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Edukacinių 

išvykų renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

4 24 83 

Iš viso: 4 24 83 
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5.8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 

 

Lektoriai Semi-

narų 

Kursų Pas-

kaitos 

Edukac

inės 

išvykos 

Gerosios 

patirties 

renginiai 

Kita Viso: 

Tarnybos specialistai 27 3 4 1 2 - 37 

Mokytojai praktikai 66 - 3 5 19 8 101 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo 

institucijų mokslininkai 

dėstytojai 
18 - 6 - - 1 25 

Ministerijų, savivaldybių ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai 
5 - - 1 - - 6 

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
10 - - - - - 10 

Kiti  23 - 6 1 4 1 35 

Lektoriai iš užsienio šalių 4 - - - - - 4 

 

 

5.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 

 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Programa parengta rajono pedagogo 

 
76 

Programa parengta kviestinio lektoriaus 
 

71 

 

 

5.10. Renginių lektorių ataskaita: 

 

Viso institucijos darbuotojų 57 

Viso mokytojų praktikų 116 

Viso aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkų dėstytojų 25 

Viso užsienio šalių lektorių 4 

Viso ministerijų, apskričių, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojų 

6 

Viso mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 10 
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5.11. Momentinių anketų bendra ataskaita: 

Anketų skaičius: 433 

Kriterijus Vertinimai 

Renginio vietos parinkimas: 

Netinkamai  0.69% (3) 

Tinkamai 99.31% (430) 

Renginio trukmė 

Optimali 94.69% (410) 

Per ilga 2.77% (12) 

Per trumpa 2.54% (11) 

Renginio atmosfera: 

Gerai 38.8% (168) 

Labai blogai 2.08% (9) 

Labai gerai 59.12% (256) 

Mokymai padėjo: 

Aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą 24.94% (108) 

Įvertinti savo turimas kompetencijas 59.58% (258) 

Mokymai jokios įtakos nepadarė 2.54% (11) 

Užmegzti naujus profesinius kontaktus 12.93% (56) 

Renginio naudingumas: 

Blogai 0.23% (1) 

Gerai 47.34% (205) 

Labai blogai 1.39% (6) 

Labai gerai 51.04% (221) 

 

5.12. Rajono metodinių būrelių pasitarimai: 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 1 

Pradinio ugdymo mokytojų 1 

Etikos mokytojų 2 

Tikybos mokytojų 7 

Lietuvių kalbos mokytojų  4 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 2 

Geografijos mokytojų 1 

Matematikos mokytojų 1 
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Informacinių technologijų mokytojų 2 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 4 

Dailės mokytojų 2 

Muzikos mokytojų  2 

Kūno kultūros mokytojų 4 

Socialinių pedagogų 7 

Specialiųjų pedagogų 5 

Logopedų 3 

Psichologų 7 

Ugdymo karjerai koordinatorių 2 

Bibliotekininkų 2 

Direktorių pavaduotojų 1 

Iš viso: 67 

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir metodinės veiklos rezultatas – pedagoginiai darbuotojai 

pagilino bendrakultūrines, bendrąsias ir profesines kompetencijas, nukreiptas į mokinių pasiekimų 

gerinimą. 

 

5.13. Ugdymo įstaigų pedagogų surengtos edukacinės parodos: 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas Pastabos  

1.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos 8 kl. 

mokinio Edvino Budevičiaus fotografijos 

paroda: „Pirmieji žingsniai". 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė 

Audronė Rudienė, Kėdainių „Ryto" progimnazija.  

2.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

KTU „Jaunųjų tyrėjų” 6 kl. mokinių 

kūrybinių darbų paroda: „Žiemos gėlės”. 

 

Parodos organizatorės: vyresnioji dailės mokytoja 

Jolanta Adukauskienė, chemijos mokytoja 

metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazija. 

3.  Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pradinių klasių mokinių paroda: ,,Eglutė 

skarota". 

 

Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė 

Ingrida Dilinskienė, mokytoja metodininkė Bena 

Donauskienė, mokytoja metodininkė Rūta Šlikienė, 

mokytoja metodininkė Roma Žukienė, Kėdainių 

rajono Josvainių gimnazija. 

4.  Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos 

mokinių piešinių paroda, skirta Holokausto 

aukų atminties dienai: „Siela niekada 

nenutyla“.   

Parodos organizatorė -  vyr. mokytoja Indiana 

Jackevičienė , Kėdainių r. Krakių M.Katkaus 

gimnazija. 

5.  Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos 

mokinių foto būrelio darbų paroda. 

Parodos organizatorė -  vyr. mokytoja Indiana 

Jackevičienė, Kėdainių r. Krakių M.Katkaus 

gimnazija. 
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6.   Kėdainių lopšelio - darželio „Žilvitis“ 

ugdytinių ir jų tėvelių darbų paroda: 

„Mano šeimos pirkinių maišelis".  
 

Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  Danutė Bernatavičienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė  Jurgita Vanckavičienė, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė  Lina Macienė, 

Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

7.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2 d kl. ir 

pailgintos darbo dienos grupės mokinių 

darbų paroda: „Aš myliu Lietuvą!“. 

 

Parodos organizatorės:  vyr. mokytoja Raimonda 

Levanienė, pailgintos darbo dienos grupės 

auklėtoja Rasa Juknevičienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 

8.  Kėdainių lopšelio - darželio „Žilvitis“ 

ugdytinių ir jų tėvelių darbų paroda: 

„Mano šeimos pirkinių maišelis".  
 

 

Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  Danutė Bernatavičienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė  Jurgita Vanckavičienė, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė  Lina Macienė, 

Kėdainių lopšelis - darželis „Žilvitis“. 

9.  

     

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2 d klasės 

ir pailgintos darbo dienos grupės mokinių 

darbų paroda: „Aš myliu Lietuvą!“. 

Parodos organizatorės:  vyresnioji mokytoja 

Raimonda Levanienė, pailgintos darbo dienos 

grupės auklėtoja Rasa Juknevičienė. 

10.  Kėdainių rajono kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turinčių mokinių kūrybinių darbų 

paroda, skirta Europos logopedų dienai: 

„Logopedė – mano kalbos ugdytoja“. 

Parodos organizatorius: Kėdainių rajono logopedų 

metodinis būrelis. 

 

11.  Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių 

darbų parodos „Gyvenimo ornamentai“ 

atidarymas. 

Parodos organizatorius: Kėdainių rajono dailės 

mokytojų metodinis būrelis. 

12.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

mokinių kompiuterinių piešinių paroda: 

„Matematikos uždaviniai ir galvosūkiai". 

 

Parodos organizatorės: vyresnioji matematikos 

mokytoja Donata Kielienė, informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė Asta Lukošienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

13.  Labūnavos pagrindinės mokyklos 

neformaliojo švietimo „Kūrybos kraitelė“ 

mokinių dailės darbų paroda „Gražiausias 

lietuviškas žodis“. 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė 

Jurgita Vaitiekūnienė, Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinė mokykla. 

14.  Respublikinio 5-6 metų vaikų pilietiškumo 

ugdymo projekto „Kaip surasti Lietuvą 

2017?" dalyvių vykdytų veiklų nuotraukų 

koliažų paroda. 

Parodą parengė projekto „Kaip surasti Lietuvą 

2017?"  organizatoriai. 

 

15.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos pradinių 

klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Zuikis nešė margučius".  

 

Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė Irena 

Kvitnickienė, vyresnioji mokytoja Ramunė 

Švaikauskienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

16.  Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė Eglė 
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rašto konkurso geriausių darbų paroda. 

 

Kirsienė, mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

17.  Kėdainių m/d „Puriena“  pedagogų 

stendinių pranešimų paroda „Ugdytinių 

meninės – kūrybinės veiklos Kėdainių m/d 

„Puriena“, dalyvaujant Lietuvos žaliųjų 

judėjimo tarptautinėje gamtosauginių 

mokyklų programoje“.  

Parodos organizatorius - Kėdainių mokykla-

darželis „Puriena“. 

 

18.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

organizuoto respublikinio kūrybinių darbų 

konkurso „Diemedžiu žydėsiu“ laureatų 

darbų paroda. 

Parengė - Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

19.  Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis" 

specialiųjų poreikių vaikų grupių kūrybinių 

darbų paroda ,,Žadina saulė miegantį 

pumpurą". 

Parengė: vyr. auklėtoja Irena Markovienė ir vyr. 

auklėtoja Laima Ivaškevičienė, Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis".  

20.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2 d klasės 

ir pailgintos darbo dienos grupės mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Pavasario paletė“. 

Parengė: vyr. mokytoja Raimonda Levanienė; 

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Rasa 

Juknevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

21.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 5 

- 8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Ekologinis herbas". 

 

Parengė: vyr. mokytoja Jolanta Adukauskienė; 

mokytoja metodininkė Virginija Ivaškevičienė; 

mokytoja metodininkė Asta Lukošienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija. 

22.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 1 d klasės 

mokinių kūrybinių darbelių paroda „Spalvų 

muzika“. 

Parengė - pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 

Rasa Juknevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

23.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

mokinių kūrybinių darbų paroda „CD 

diskai naujai“. 

 

Parengė: mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė; mokytoja metodininkė Vilija 

Baltrūnienė, Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija.  

24.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 5 

- 8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Ekologinis herbas". 

 

Parengė: vyr. mokytoja Jolanta Adukauskienė; 

mokytoja metodininkė Virginija Ivaškevičienė; 

mokytoja metodininkė Asta Lukošienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija. 

25.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

mokinių kūrybinių darbų paroda „CD 

diskai naujai“. 

Parengė: mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė; mokytoja metodininkė Vilija 

Baltrūnienė, Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija.  

26.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos 2d ir 2e Parodos organizatoriai: mokytoja metodininkė 

Roma Dzikienė, mokytojas metodininkas Audrius 
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mokinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų 

paroda „Raidės draugauja". 

Pankratjevas, Kėdainių „Ryto" progimnazija.  

27.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos mokytojos 

Beatos Rimkevičiūtės kūrybinių darbų  

paroda „Simegrafijos ornamentas".  

 

28.  Kėdainių „Ryto" progimnazijos 2 d ir 2 e 

kl. mokinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų 

paroda „Raidės draugauja".  

 

Parodos organizatoriai: Roma Dzikienė, Kėdainių 

„Ryto" progimnazijos mokytoja metodininkė; 

Audrius Pankratjevas, Kėdainių „Ryto" 

progimnazijos mokytojas metodininkas. 

29.  Kėdainių pagalbos šeimai centro Vaikų 

dienos centrą lankančių vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Vasarą palydint". 

 

Parodos organizatorė - Edita Dulkinienė, Kėdainių 

pagalbos šeimai centro Vaikų dienos centro 

neformalaus ugdymo pedagogė.  

30.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" 

ugdytinių  kūrybinių darbų paroda ,,Vėjas 

rudenį gena‘‘.  

 

Parodos organizatorės: Vilija Vaitkevičienė, 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" vyr. auklėtoja; Vilma 

Marušauskienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" auklėtoja. 

31.  Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos neformaliojo švietimo „Kūrybos 

kraitelė“ ir „Mažoji meno studija“ mokinių 

kūrybinių darbų paroda ‚Spalvotas rudens 

šokis“. 

Parodos organizatorės: Jurgita Vaitiekūnienė, 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokytoja metodininkė; Edita Junčienė, Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja. 

32.   Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

neformaliojo vaikų švietimo programos 

Popieriaus karpiniai ir taikomoji dailė 

dalyvių paroda, skirta Lietuvos 100-ečiui 

paminėti. 

Parodos organizatorės: Kėdainių r. Josvainių 

gimnazijos mokytoja metodininkė Albina 

Mackevičienė; Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

vyresnioji mokytoja Indiana Jackevičienė. 

33.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

organizuoto konkurso „Papuošiu paukštelį 

mažais piršteliais“ darbų paroda. 

Parodos organizatorė - Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazijos vyresnioji logopedė Sigita Jusienė.  

34.  Kėdainių lopšelio - darželio ,,Vyturėlis" 

ugdytinių  pirštukinių lėlių paroda ,,Seku 

seku pasaką".  
 

Parodos organizatorės: Kėdainių lopšelio - darželio 

,,Vyturėlis“ vyr. socialinė pedagogė Ramunė 

Linkevičienė, auklėtoja Vilma Marušauskienė, vyr. 

auklėtoja Vilija Vaitkevičienė, vyr. auklėtoja Sigita 

Karneckaitė, auklėtojos padėjėja Dovilė Baltrušė. 

35.  Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

mokinių neformaliojo vaikų švietimo 

programa Popieriaus karpiniai ir taikomoji 

dailė karpinių paroda „Skiriame Lietuvai“.  

Parodos organizatorė - Kėdainių rajono Josvainių 

gimnazijos mokytoja metodininkė Albina 

Mackevičienė. 
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5.14. Ugdymo įstaigose vykę atviri renginiai: 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Respublikinis kūrybinis pleneras „Piešiu meilės juostą mamai".  

Organizatorius - Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

2.   Tarptautinis vaikų meno projektas „Laiškas mamai 2017“.  

Organizatorius - Kėdainių l/d „Varpelis“. 

3.  Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „Europe in 

the world“, skirta  Europos dienai paminėti.  

Organizatorius – vyr. mokytoja Sniežana Slavinskienė, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija.  

4.  Viktorina ,,Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį“.  

Organizatorius - Kėdainių m/d „Vaikystė“. 

5.  Rekolekcijos skirtos T. Matulionio metams paminėti. Organizatorius -  VšĮ  „Laiptai į viltį“ ir 

rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis. 

6.  Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Augu sveikas ir stiprus“ skirtas sporto metams.  

Organizatorius -  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų 

metodikos grupė.  

7.  Praktiniai užsiėmimai vaikams „Meno terapijos elementų taikymas ugdant bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius“.  

Užsiėmimus vedė psichologė Vilija Racevičienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija.  

8.  10-oji užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2017“.  

Organizatorius -  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos užsienio kalbų ir muzikos mokytojai.  

9.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų savos gamybos knygelių konkursas ,,Mano 

mylimiausia knygelė".  

Organizatorius -  Kėdainių mokykla-darželis ,,Vaikystė".  

10.  Tradicinės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų folklorinių ansamblių „Ei, mažiukai, duokim 

garo!“ varžytuvės.  

Organizatorius -  Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 

11.  Respublikinė kalbų konferencija „Kalba mūsų mokykloje“.  

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos užsienio kalbų mokytojų metodinė 

grupė. 

12.  Lego robotų varžytuvės Kėdainių rajono mokiniams.  

Organizatorius - Kėdainių raj. Šėtos gimnazija. 

13.  Kėdainių ikimokyklinių įstaigų  rajoninė šventė „POSMAI LIETUVAI“  skirta Kovo 11-osios 

minėjimui.  

Organizatorius - Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis". 

14.  Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų protų mūšis „Viskas, 

ką lietuvis turi žinoti“. 

15.  Ketvirtų klasių anglų kalbos viktorina FUNNY ENGLISH.  

Organizatorius – Kėdainių mokykla-darželis „Vaikystė“. 

16.  Respublikinis 5-asis lopšelių-darželių  mažųjų skaitovų poezijos konkursas „Lietuva mano 

delne“. Organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 
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17.  Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų poezijos šventė „Skamba žodeliai-juda 

piršteliai“.  

Organizatorius -  Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyrius. 

18.  Kėdainių rajono švietimo įstaigų pradinio ugdymo 2-3 klasių mokinių protų mūšis „Mažasis 

lyderis-2017“.  

Organizatorius- LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

19.  Atvira pasaulio pažinimo pamoka  pradinių klasių mokytojams.  

Pamoką vedė mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė.  

20.  Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 2017“. 

Organizatorius – Kėdainių  mokykla-darželis „Puriena“, Kedainių „Ryto“ progimnazija. 

21.  Respublikinis kūrybinių darbų  konkursas „Diemedžiu žydėsiu".  

Organizatorius – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

22.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninis – kūrybinis konkursas skirtas tautinio 

kostiumo metams pažymėti: „Iš močiutės skrynios“.  

Organizatorius - Kėdainių lopšelis-darželis "Puriena". 

23.  Kėdainių l/d „Vyturėlyje“ vykdomos veiklos, įgyvendinant projektą „Augu saugus ir 

atsakingas“. 

17. Bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 10 kl. (gimnazijų 1 - 2 kl.) mokinių konferencija, skirta 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams paminėti: „Tiesa padarys jus laisvus“ (JN 8,32)“. 

Organizatoriai:  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija,  Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“. 

18. Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos ir Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos pedagogams: „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimas“.  

Seminarą vedė Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 

socialinė pedagogė. 

19. Mokymai IKT mokytojams ir pageidaujantiems pedagogams: „Saugesnio interneto 

ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią 

elektroninę erdvę mokiniams”.  

Mokymus vedė Rūta Pečiulienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

vyr. mokytoja. 

20. Pradinių klasių mokinių forumas: „Sveikas vaikas - sveika ateitis“.  

Organizatorius – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

21. Konkursas „Papuošiu paukštelį mažais piršteliais“.  

Organizatoriai: Sigita Jusienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos vyr. logopedė; Žydrė 

Čivilienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos vyr. mokytoja.  

22. Kėdainių l/d "Vyturėlis" ir Panevėžio l/d "Vyturėlis" vykdomos veiklos, įgyvendinant projektą 

"Pasek man pasaką". 

 Organizatoriai: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Aldona Kiaulėnienė, 

vyresnioji auklėtoja Ona Vaitkuvienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

23. Metodinė diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: „Pedagoginių 

idėjų mugė".  

Organizatorius - Kėdainių lopšelis - darželis „Aviliukas". 

24. Metodinė diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: „Gamtotyros 

elementų panaudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme".  
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Organizatorius - Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė". 

25. Pradinių klasių mokinių konferencija: „Vabalų pasaulyje“.  

Organizatoriai: Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokytoja metodininkė; Alma Urbonavičiūtė, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė. 

26. Europos profesinių gebėjimų savaitė Kėdainių profesinio rengimo centre.  

Organizatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras. 

27. Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „Pradžiuginkim širdis senoliams“.  

Organizatorius – Kėdainių l/d „Aviliukas“. 

28. Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 8–IVg kl. mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Mikalojus Katkus - žinutė iš praeities“.  

Organizatorius - Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. 

29. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų 6 - 7 kl. mokinių konkursas 

„Fair Play sporte ir gyvenime“.  

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

30. Kėdainių l/d „Vyturėlis“ dorinių vertybių tęstinis projektas „Gerumas padeda užaugti“. 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vyturėlis“.   
31. Popietė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3 – 6 kl. skirtingų gebėjimų mokiniams 

„Mano sėkmės istorija“.  

Organizatorius – Kėdainių r.  Josvainių gimnazija. 

 

 

 

6. VEIKLOS REZULTATAI:  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

Tarnybos specialistų teikiančių spec. pedagoginę psichologinę pagalbą, etatų skaičius: 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Psichologas 2 2 

Specialusis pedagogas 1 1 

Logopedas 1 1 

Socialinis pedagogas 1 1 

Gydytojas neurologas 0,5 1 

Viso: 5,5 6 

 

6.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 

 Įvertini

mų 

skaičius 

Pastabos 

Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio 

vaikų įvertinimų 

151 Vertina keli specialistai. Į vertinimą 

įeina pirminis pokalbis su tėvais ir 

vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo įvertinimų  8 Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais 

ir vertinimo išvadų pristatymas. 

Išvados tikslinimas Pažymoje  (8 priedas) 7 Pagal pateiktus dokumentus. 

 

Paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo  14 Pagal pateiktus dokumentus. 
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6.2.  Pedagoginis psichologinis konsultavimas: 

Klientų 

grupė 

Konsultacijų skaičius 

 

Specialiojo pedagogo Logopedo Psichologių Socialinio 

pedagogo 
PPT Mokyklo

je 
e. paštu/ 
telefonu 

PPT Moky

kloje 
e. 

paštu/ 
telefon

u 

PPT Moky

kloje 
e. 

paštu/ 
telefon

u 

PPT M

ok
yk

loj

e 

e. paštu/ 
telefonu 

Pedagogai 19 4 4 10 15 2 22 10 8 2 1 3 

Švietimo 

pagalbos 

specialista

i 

84 3 13 78 5 21 16 4 - 1 - 1 

Švietimo 

įstaigų 

vadovai 

5 4 4 - - - - - 2 - - - 

Tėvai 131 - - 129 - 1 142 28 - 48 - 4 

Vaikai/mo

kiniai 
2 - - - - - 97 - - - - - 

Kiti - - - - - - - - - - - - 

Iš viso: 241 11 21 217 20 24 277 42 10 51 1 8 

 
 

6.3. Psichologinės pagalbos teikimas: 

Problema Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  
 

Tėvų, 
globėjų 

Švieti
mo 

pagal

bos 
specia

listų 

Ped
ago

gų 

Vai
kų 

K
it

ų 

Tėvų, 
globėj

ų 

Švieti
mo 

pagal

bos 
specia

listų 

Ped
ago

gų 

Vai
kų 

K
it

ų  

Elgesio ar/ir emocijų 
(hiperaktyvumo sutrikimas, 

depresiškumas, prislėgtumas, 
liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, 

uždarumas, agresyvumas, piktumas, 

pervargimas, neklusnumas, 
melavimas, manipuliavimas, 

vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas 

prieraišumas, piktnaudžiavimas 
kvaišalais ir pan.) 

2   6  2   19 _ 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) 

ir vaikų, mokinių ir mokytojų, 
bendraamžių, šeimos narių; 

vienišumas) 

   6     24 _ 

Mokymosi (pedagoginis 

apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.) 
96   5  100   7 _ 

Krizės (savižudybės krizė ir save 

žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, 

socialinis ir/ar psichologinis 
apleistumas, fizinė ar psichologinė 

atskirtis nuo tėvų) 

10  11 8  28 13  38 _ 

Patyčios ir smurtas (fizinis, 

psichologinis, seksualinis ir kt.)  
3 2 5 10  3 2 6 12 _ 
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Klinikinės (neurozės (tikai, 

enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos 

ir kt.), depresija, elgesio sutrikimai, 
fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso 

sindromas, priklausomybės ir kt.) 

1   6     14 _ 

Asmenybės savęs 

pažinimo ir augimo 
(savivertė, savęs pažinimas ir 

saviugda) 

9   15  11   53 _ 

Kita          _ 

Iš viso: 121 2 16 56  144 15 6 167 _ 

 

6.4. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas: 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas 

 

Specialiojo pedagogo 

 

Logopedo Surdopedagogo Tiflopedagogo 

Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne 

 + +   +  + 

* Čia rašomos tik individualios ir  grupinės pratybos. 
 

6.5. Grupių vedimas: 

Eil. 

Nr. 

 

Grupės pavadinimas 

 

Specialistas 

                           

                           Skaičius 

 

 

Dalyviai Valandos 

1. Moterims, auginančioms 

vaikus su negalia 

psichologė 7 mamos 12 

 

6.6. Metodinė veikla: 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

PPT patalpose Kitose 

įstaigose 

Dalyvavimas metodinėse dienose - 1 

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinėje  veikloje 7 3 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų metodinėje  

veikloje 

5 - 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinėje  veikloje 4 - 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinėje  

veikloje 

- 3 

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptariamuose - 3 

Pedagoginės veiklos vertinimas  atestuojantis spec. pedagogui - 4 

Psichologų asistentų  ir pirmus metus dirbančių psichologų 

kuravimas 

1 - 

Metodinių priemonių, knygų rengimas 1 - 
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6.7. Pedagoginis psichologinis švietimas: 
 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius 

Specialiojo 

pedagogo 
Logopedo Psichologių Socialinio 

pedagogo 

Seminarai (trukmė–ne mažiau 6-8 val.)     

Pedagogams 4 4 4 _ 

Kiti   _ 1 _ 

Paskaitos/Pranešimai      

Tėvams  _ 10 2 

Pedagogams  1 3 _ 

Švietimo pagalbos specialistams 3 _ 1 _ 

Mokymai     

Tėvams _ _ _ 14 

Rekomendacijų, lankstinukų 

rengimas  

  8 _ 

Atvejų aptarimai, analizė 

(konsultacijų, kursų, situacijų 

aptarimas su PPT specialistais, 

ieškant sprendimo, pasidalinant 

patirtimi, reflektuojant) 

3 3 3 _ 

 
 

6.8. Prevencinė veikla: 
 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius  

(posėdžių skaičius) 

PPT patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje: 
● psichologė dalyvauja savivaldybės Vaiko gerovės 

komisijos veikloje. 

 4 

Tarpžinybiniai / tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 
● psichologė dalyvauja savivaldybės narkotikų kontrolės 

komiteto veikloje. 
● psichologė dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros 

centro etikos komisijos veikloje. 

  

1 

 

3 

Akcijos: 

 Europos logopedo dienos minėjimas; 

 Kalėdinė padėkos popietė švietimo pagalbos 

specialistams. 

 

1 

1 

 

Kita: 

 psichologinės pagalbos linijos telefonas. 

 

taip 
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6.9. Pagalba mokykloms krizių valdyme: 

Krizės pobūdis 
 

Kokia pagalba  suteikta 

X mokyklos bendruomenės konsultavimas po 

autoįvykio. 

Pokalbiai su nukentėjusiais/stresą išgyvenusiais 

mokiniais grupelėmis, mokytojais.  

 

Iš viso krizių atvejų: 1 

 

 

6.10. Kvalifikacijos tobulinimas: 

Veikla Priemonių skaičius Pastabos 

Dalyvavimas seminaruose: 

● specialioji pedagogė; 
● logopedė; 
● psichologės; 
● socialinė pedagogė. 

 

2 

3 

2 

1 

Gauti pažymėjimai 

2 

3 

2 

1 

Dalyvavimas mokymuose: 

● psichologė; 
● logopedė. 

 

3 

1 

Gauti pažymėjimai 

3 

Dalyvavimas konferencijose: 

● specialioji pedagogė; 
● psichologė; 
● logopedė. 

 

2 

1 

3 

Gauti pažymėjimai 

2 

1 

3 

Dalyvavimas supervizijose: 

● psichologė; 

● specialioji pedagogė. 

 

1 

1 

_ 

Kita: 

 sertifikuotų Olweus programos instruktorių 

susitikimai; 

 viešosios konsultacijos. 

 

6 

 

2 

_ 

 
 

6.11. Kita veikla: 

Veikla 
 

Priemonių skaičius Pastabos 

Dalyvavimas PPT posėdžiuose, pasitarimuose _ Kiekvieną savaitę 

vyksta pasitarimai, 

kuriuose:  

 aptariamos SUP 

vertinimo 

išvados; 

 aptariami 

einamieji 

klausimai. 

Psichologė veda bendravimo su vaikais tobulinimo 

kursus ,paskirtus tėvams pagal teismo nutartį.  
1 grupė,  

6 dalyviai 

Kursai vyko 

lapkričio - gruodžio 

mėn. 
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7. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 
 

7.1. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių skaičius: 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  5-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 3 respublikos etapas 

 

2.  23 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 3 zonos etapas 

 

3.  66 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada  

( 9 - 12 kl.) 

36 rajono etapas 

 

4.  50– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

 

37 rajono etapas 

5.  54 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

 

30 rajono etapas 

 

6.  64-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 

 

17 rajono etapas 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

 

23 rajono etapas 

 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada 

 

35 rajono etapas 

 

9.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 31 rajono etapas 

 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

13 rajono etapas 

 

11.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada 

7 rajono etapas 

 

12.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

 

21 rajono etapas 

13.  29- oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

 

14 rajono etapas 

14.  48 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas  

8 

rajono etapas 

15.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 

– 12 kl.) 

33 rajono etapas 

 

16.  45 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 

 

9 rajono etapas 

17.  27–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 

 

11 rajono etapas 

18.  6-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė. 

 

23 rajono konkursas 

19.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

24 rajono konkursas 

20.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada  

 

19 rajono konkursas 
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21.  5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

72 rajono konkursas 

22.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 

 

41 rajono konkursas 

23.  8 - ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada  

 

23 rajono konkursas 

24. 8 - ųjų klasių mokinių biologijos olimpiada  

 

18 rajono konkursas 

25. 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas  

 

32 rajono konkursas 

26. Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9-10kl.) 

mokiniams. 

18 rajono etapas 

27. 5 - 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 51 rajono konkursas 

 

28. 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas 28 

 

rajono konkursas 

29. 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas 34 

 

rajono konkursas 

Iš viso: 714  

 

Organizuotų olimpiadų bei konkursų rezultatas – išryškėjo akademiniai, meniniai, kūrybiniai vaikų 

pasiekimai. Dalis mokinių dalyvavo zonos ir šalies etapuose. 
 

 

8. VEIKLOS REZULTATAI:  

NEFORMALUS VAIKŲ IR TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

8.1. Rajono mokinių tarybos veikla: 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

1. Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimai (9). 

2. Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų  Pavasario forumas. 

4. Europos jaunimo savaitės renginys „Idėja+“. 

5. Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas „Savivalda - 2017“. 

6. Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimas (9 pasitarimai). 

10. Lietuvos moksleivių sąjungos biuro ir valdybos išvažiuojamasis susitikimas. 

11. Rinkodaros mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos komandai. Mokymus vedė Erikas 

Pakėnas, LMS biuras. 

12. Mokymai „Kaip stebėti politikų darbą?“. Lektorės: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto politologės, dėstytojos dr. Ieva Petronytė ir Jogilė Ulinskaitė. 

13. Mokymai Josvainių gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams „Komanda kaip 

kumštis“. Lektorės: Viltė Giedraitytė, Ema Dmukauskaitė, KRMT mokymų vadovės. 

14. Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų Pavasario forumas Vepriuose. 

15. Mokymai Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams „Komanda 

kaip kumštis“. Lektorės: Viltė Giedraitytė, Ema Dmukauskaitė, KRMT mokymų vadovės. 

16. Mokymai Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams 
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„Komanda kaip kumštis“. Lektorės: Viltė Giedraitytė, Ema Dmukauskaitė, KRMT mokymų 

vadovės. 

17. Mokymai Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams „Komanda kaip 

kumštis“. Lektorės: Viltė Giedraitytė, Ema Dmukauskaitė, KRMT mokymų vadovės. 

18. Mokymai Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams „Komanda 

kaip kumštis“. Lektorės: Viltė Giedraitytė, Ema Dmukauskaitė, KRMT mokymų vadovės. 

19. Mokymai KRMT komandos veiklos stiprinimui. Lektoriai: Erikas Pakėnas, LMS biuro atstovas; 

Žygimantas Mitkus, žurnalo „Ubagas“ žurnalistas. 

20. Paskaita ,,Kaip išlaikyti unikalumą?‘‘. Lektorius - Arnas Markevičius.  

21. Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų Rudens forumas. 

22. Lietuvos moksleivių sąjungos  forumas. 

23. Kėdainių rajono mokinių tarybos GIMTADIENIO šventė. 

Vykdytų veiklų rezultatas – bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų nariai 

įgijo komandinio darbo, lyderystės kompetencijų.  

 

8.2. Renginiai vaikams ir mokiniams:  
 

Eil

Nr.  

Renginio pavadinimas Pastabos  

1.  Mokymai savanoriams: „Oratorystė: 

teorija ir praktika“.   

Mokymus vedė - Antanida Likšienė, Oratorystės trenerė. 

2.  Mokinių savanoriškos veiklos klubo 

užsiėmimai. 

 

 

Organizatorius – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 3.  Mokinių savanoriškos veiklos klubo 

protų mūšis, skirtas Kovo 11-ai paminėti. 

4.  Mokinių ugdymas karjerai: susitikimas su 

Ukmergės verslo ir technologijų 

mokyklos atstovais LSU Kėdainių 

“Aušros”, Kėdainių J. Paukštelio ir 

Kėdainių “Ryto” progimnazijose. 

5.  Akcija „Gėlės mamoms“.  Organizatorius - tikybos mokytojų metodinis būrelis. 

6.  Rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų 

futbolo turnyras ,,Pirmas įvartis – 

futboliukas kitaip‘‘. 

Organizatoriai: Kėdainių l/d. ,,Pasaka’’; Kėdainių m/d 

,,Obelėlė’’; Kėdainių l/d .,,Aviliukas’’;  Kėdainių l/d  

,,Žilvitis’’. 

7.  Kėdainių dekanato jaunimo dienos 

,,Tiesa padarys jus laisvus''.  

Organizatorius - tikybos mokytojų metodinis būrelis. 

8.  Paskaita paaugliams: ,,Vidiniai ir 

išoriniai konfliktai‘‘.  

Lektorė – Sandra Palubeckė, rajono tikybos mokytojų 

rajono metodinio būrelio pirmininkė. 

9.  Paskaita paaugliams: ,,Kaip išreikšti ir 

pažinti savo jausmus“.  

Lektorė – Sandra Palubeckė, rajono tikybos mokytojų 

rajono metodinio būrelio pirmininkė. 

10.  Viktorina „Reformacijai 500“.  Organizatorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, 

Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė. 

11.  Vaikų respublikinės sportinės žaidynės, 

skirtos Lietuvos 100-ečiui: „Nykštukai 

šėlioja 5-tus metus”.  

Organizatorai: Kėdainių l/d „Pasaka“,  Kėdainių r. 

Vilainių m/d „Obelėlė”, Kėdainių  l/d. „Aviliukas”. 

12.  Kėdainių dekanato religinio meno šventė 

„Angelų sodas - 2017“. 

Organizatorius – rajono tikybos mokytojų būrelis. 
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8.3. Renginiai tėvams: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla Pastabos  

1.  Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams 

namų bendruomenės nariams: „Pozityvi 

tėvystė”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

2.  Individualūs mokymai tėvams: „Pozityvi 

tėvystė“ (20 užsiėmimų). 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

3.  Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, skirti 

tėvams pagal teismo nutartį.  

Mokymus vedė psichologė Arūnė Jakutienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

4.  Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 

tėvams: „Vaiką žalojančio elgesio pasekmės“. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

5.  Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams 

namų bendruomenės nariams: „Tėvų įtaka vaiko 

raidai”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

6.  Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” 

laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams 

namų bendruomenės nariams: „Mama jaučia 

širdimi”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

7. STEP programos mokymai Kėdainių r. švietimo 

įstaigų tėvams, auginantiems 6 - 12 m. vaikus (5 

dienos). 

 

 

 

Organizatorė ir lektorė – Ijola Petrauskienė, 

sertifikuota STEP programos vadovė,  Šėtos 

socialinio ir ugdymo centro direktorės 

pavaduotoja ugdymui. 
8. STEP programos mokymai tėvams, 

auginantiems 6 - 12 m. vaikus (4 dienos). 

9. STEP programos mokymai Kėdainių r. švietimo 

įstaigų tėvams, auginantiems vaikus 0 – 5 m. 

vaikus (4 dienos). 

10. Paskaita Kėdainių r. Josvainių vaikų darželio 

tėvams: „Kaip palengvinti vaikų adaptaciją vaikų 

darželyje?“. 

Lektorė – Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė Arūnė Jakutienė. 

11. Paskaita Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos tėvams: „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 

Lektorė – Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 

12. Kėdainių Šv. Juozapo parapijos dekano Norberto 

Martinkaus mokymai Kėdainių r. Miegėnų 

pagrindinės mokyklos mokinių tėvams apie 

Sakramentus.  

Organizatorė – Sandra Palubeckė, rajono tikybos 

mokytojų rajono metodinio būrelio pirmininkė. 

13. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“. Lektorė – Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 
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9. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA IR NEMOKAMA 

LITERATŪRA 

 

Tarnybos darbuotoja parengė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokyklinės dokumentacijos 

poreikių suvestinę, teikė užsakymą ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (Geležinio Vilko g.12, Vilnius), 

apmokėjo, parvežė ir paskirstė/perdavė mokykloms mokyklinę dokumentaciją.  

Veiklos rezultatas – visos rajono ugdymo įstaigos aprūpintos reikiama dokumentacija bei nemokama 

literatūra. 
 
 

10. VEIKLOS REZULTATAI: KITA VEIKLA 

 

10.1. Kėdainių rajono savivaldybės finansuotos ir įgyvendintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programos (Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 

m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-8. įgyvendinimas): 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Programos 

įgyvendintojas 

Skirta 

suma 

Rezultatai 

1. „Grafikos meno 

paslaptys Janinos 

Monkutės-Marks 

muziejuje“ 

Janinos 

Monkutės-

Marks muziejus 

500,00 Dalyviai susipažino su 3 grafikos meno 

technikomis ir įgijo konkrečių meno kūrimo 

technikų. Bendras dalyvių skaičius – 92.  

2. „Judėk šiandien dėl 

rytojaus“ 

Asociacijos 

„Vainotiškių 

bendruomenė“ 

400,00 Mokymuose sveikatinimo temomis, sveikatos 

būklės vertinime ir sporto užsiėmimuose 

dalyvavo Vainotiškių bendruomenės nariai. 

Viso - 177 dalyviai. 

3. „Informacinės 

kultūros ugdymas ir 

kompiuterinis 

raštingumas“ 

Kėdainių 

M.Daukšos 

viešosios 

biblioteka 

250,00 M.Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko 14 

akad. val. mokymai, kurių dalyviai įgijo 

kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Viso – 29 

dalyviai.  

4. „Besilavinantis 

senjoras – sveikesnė 

integruota 

visuomenė“ 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

Kauno 

apskrities 

filialas 

500,00 TAU Kauno apskrities filialas organizavo 

kompiuterinio raštingumo, angų ir vokiečių 

kalbų mokymus, paskaitas socialinėmis 

temomis bei edukacines išvykas senjorams. 

Viso – 450 dalyvių.  

5. „Sveikata prasideda 

mūsų lėkštėse“ 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinės 

mokyklos 

370,00 Užsiėmimuose sveikatinimo temomis 

dalyvavo Labūnavos bendruomenės nariai. 

Viso- 21 dalyvis. 

6. „Suaugusiųjų odos, 

tekstilės ir 

fotografijos meninės 

dirbtuvės“ 

Kėdainių dailės 

mokykla 

280,00 Fotografijos kūrybinėse dirbtuvėse ir 

meninės knygrišystės užsiėmimuose 

dalyvavę Kėdainių m. suaugusieji įgijo naujų 

žinių bei įgūdžių. Sukurti 8 odos darbai-

knygelės. Viso - 15 dalyvių. 

7. „Į pagalbą senjorui: 

neformalios slaugos 

ir priežiūros namų 

Kėdainių 

trečiojo 

amžiaus 

500,00 Kėdainių TAU organizuotose mokymuose ir 

praktinėse pratybose suaugusieji įgijo 

teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, 
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aplinkoje pamokos“ universitetas įgalinančių globoti ir prižiūrėti senjorus ar 

sergančius asmenis namuos. Viso- 72 

dalyviai). 

8. „Respublikinis 

meninės saviraiškos 

festivalis Muzikos 

virusas“ 

Kėdainių 

muzikos 

mokykla 

300,00 Suorganizuotas respublikinis suaugusiųjų 

muzikinės raiškos festivalis ir mokymai, 

kurių metu suaugusieji dalinos patirtimi, įgijo 

naujų žinių užmezgė naujas pažinti. 

9. „Mokomės amato“ Paaluonio 

bendruomenės 

centras 

500,00 Užsiėmimuose Paaluonio bendruomenės 

nariai įgijo siuvimo ir kepimo praktinių 

įgūdžių. Viso- 16 dalyvių). 

10. „Tradicinių 

Aukštaitijos amatų 

dirbtuvė“ 

Kėdainių krašto 

muziejus 

500,00 Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų 

centro Arnetų name organizuotose 

užsiėmimuose suaugusieji įgijo vilnos 

vėlimo, tradicinių žaislš gamybos, floristikos 

žvakių liejimo įgūdžių. Viso- 89 dalyviai. 

11. „Judėjimas – 

sveikata ir 

gyvenimo 

džiaugsmas“ 

Asociacijos 

Kėdainių 

senamiesčio 

bendruomenė 

450,00 Kėdainių senamiesčio bendruomenės 

vandens aerobikos užsiėmimuose suaugusieji 

stiprino fizinį pasirengimą ir bendrąsias 

kompetencijas. Viso- 28 dalyviai. 

12. „Tekstilinių gaminių 

taisymas ir buities 

gaminių siuvimas“ 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras 

500,00 Kėdainių profesinio rengimo centro 

organizuotose užsiėmimuose suaugusieji 

įgijo tekstilinių gaminių taisymo ir buities 

gaminių siuvimo įgūdžių. Viso - 10 dalyvių. 

Viso:  5000,00  

P.s. Programos ir programų vykdytojai atrinkti konkurso būdu.  

10.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro finansuotos ir įgyvendinto neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos. 

Įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, kurias finansavo 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (pagal 2017 m. spalio 11 d. lėšų naudojimo sutartį, 

pasirašyta tarp Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus ir Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus) buvo įgyvendintos programos, skirtos naujų kompetencijų 

(bendrųjų, funkcinių, pažintinių) ir (ar kvalifikacijų) suteikimui. Buvo įgyvendintos šios programos: 

Eil 

Nr 

Program

os 

pavadini-

mas 

Progra

mos 

įgyvend

intojas 

Skirta 

suma 

Rezultatai 

1. „Pirmoji 

pagalba 

visiems“ 

Kėdaini

ų 

trečiojo 

amžiaus 

universit

etas 

500,00 2017 m. lapkričio 16-17 d, 21-23 d., 28-29 d. ir gruodžio 1 d. 

Kėdainių bendruomenės socialiniame centre ir Kėdainių trečiojo 

amžiaus universitete buvo organizuoti ir pravesti 40 val. mokymai 

„Praktiniai pirmosios pagalbos teikimo įgūdžiai socialinio darbo 

kontekste“, kuriuose dalyvavo 41 socialinio sektoriaus darbuotojas 

ir vyresnio amžiaus žmogus, savo gyvenime susiduriantis su 

sergančių asmenų priežiūra. Mokymuose nagrinėtos temos: pirmoji 

pagalba socialiniame darbe, pirmoji pagalba ūmių būklių atvejais, 

socialinių problemų sprendimo modeliai. Mokymų dalyviai įgijo 

pirmosios pagalbos teikimo kompetencijų ir lavino situacijos 

vertinimo ir sprendimo priėmimo įgūdžius. 

Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip 

https://www.smis.lt/
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registruoti vartotojai).  

2. „Mokyma

sis su Z 

karta“ 

Kėdaini

ų r. 

Labūnav

os 

pagrindi

nės 

mokyklo

s 

370,00 Įvyko mokymai „Z karta, indigo vaikai ar hiperaktyvūs?  Naujas 

žvilgsnis į ugdymo(si) procesą“, „Kaip kūrybingai auklėti vaikus?“, 

kuriuos vedė psichologė Rasa Šilalytė. Mokymų metu suaugusieji 

įgijo žinių apie Z kartos vaikų psichologines ypatybes, kartu su 

specialistu išbandė tam tikrus darbo metodus, kurie leidžia tvirčiau 

jaustis kasdieninėje ugdymosi(si) aplinkoje. Bendras mokymuose 

dalyvavusių suaugusiųjų skaičius – 55. Seminaro dalyviai turėjo 

galimybę klaus, atlikti praktines užduotis. Mokymų dalyviai buvo 

supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų mokymosi informacinėje 

sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip registruoti vartotojai). 

3. „Bendravi

mas ir 

bendradar

biavimas, 

grįstas 

susitarima

i“ 

Lietuvos 

sporto 

universit

eto 

Kėdaini

ų 

„Aušros

“ 

progimn

azijos 

435,00 2017 m. lapkričio 21 d. ir 28 d. įvyko mokymai suaugusiems 

„Bendravimas ir bendradarbiavimas, grįstas susitarimais“. Bendras 

dalyvių skaičius – 45 suaugusieji. Mokymus vedė psichologas, 

psichodramos  terapeutas Evaldas Karmaza. Užsiėmimų metu buvo 

nagrinėjamos pagrindinės bendravimo problemos, konfliktų 

sprendimo būdai. Lektorius daug dėmesio skyrė dalyvių pateiktų 

pavyzdžių analizei, rėmėsi dalyvių patirtimi ir išgyvenimais. 

Mokymų refleksijos metu dalyviai pabrėžė, kad labai vertina ne tik 

lektoriaus pateiktas žinias ir naudingas įžvalgas, bet ir abiejų 

užsiėmimų metu skatinamą optimizmą ir pozityvumą.  

Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip 

registruoti vartotojai). 

4. Mokomės 

kartu“ 

Kėdaini

ų r. 

Šėtos 

gimnazij

a 

575,00 2017 m. lapkričio 18 d. ir 25 d. įvyko mokymai suaugusiems 

„Pozityvios tėvystės idėjos paauglio ugdymui“. Mokymų metu 

pagilintos suaugusiųjų bendrosios kompetencijos, sustiprinti 

socialiniai ir pilietiniai gebėjimai. Bendras mokymuose dalyvavusių 

suaugusiųjų skaičius – 64. Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir 

registravosi Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje 

https://www.smis.lt/  (kaip registruoti vartotojai). 

5. Kultūrinio 

sąmoning

umo 

ugdymas 

kaip 

suaugusių

jų 

švietimas

“ 

Kėdaini

ų 

suaugusi

ųjų ir 

jaunimo 

mokymo 

centro 

800,00 2017 m. lapkričio mėn. 17-18 d., 22-25 d., 30 d. organizuoti ir 

pravesti 32 val. teoriniai ir praktiniai užsiėmimai „Kultūrinio 

sąmoningumo ugdymas kaip suaugusiųjų švietimas“, kuriuose 

dalyvavo 36 suaugusieji asmenys, pageidaujantys lavinti savo 

kūrybines galias ir gebėjimus, tenkinti saviraiškos ir savęs pažinimo 

poreikius, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

Teoriniuose užsiėmimuose buvo plėtojamos temos: renginių 

organizavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, 

praktinių užsiėmimų metu vyko meninės kūrybinės dirbtuvės, 

parodos, kūrybiniai pristatymai. Užsiėmimuose dalyvavę asmenys 

tobulino kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetenciją, 

socialinius ir pilietinius gebėjimus, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

Organizuoti renginiai svariai įsiliejo į Suaugusiųjų mokymosi 

savaitės priemonių programą, prisidėjo prie įstaigos veiklos 

viešinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo didinimo. 

Įgyvendinant programą buvo parengtas, išleistas ir išplatintas 

lankstinukas apie Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius 

Kėdainiuose, suaugusiųjų švietėjams ir rajono savivaldybės 

atstovams įteikti kvietimai dalyvauti numatomuose renginiuose. 

Renginiai plačiai nušviesti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro tinklalapyje ir rajono žiniasklaidoje. 

https://www.smis.lt/
https://www.smis.lt/
https://www.smis.lt/
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Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip 

registruoti vartotojai). 

6. „Tradicini

ų 

Aukštaitij

os amatų 

dirbtuvė“ 

Kėdaini

ų krašto 

muzieju

s 

800,00 Surengti mokymai suaugusiems „Vilnos vėlimo edukaciniai 

užsiėmimas” (2017 lapkričio 24 d.), ,,Tradicinių žaislų gamybos 

edukaciniai užsiėmimas“ (2017 lapkričio 28 d.), „Floristikos 

pritaikymas tradicijoje edukacinis užsiėmimas“ (2017 lapkričio 30 

d.), „Žvakių liejimo edukacinis užsiėmimas“ (2017 gruodžio 2 d.), 

,,Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje: lininio maišelio 

dekoravimas" (2017 gruodžio 2 d.), „ Šiaudinių žaisliukų eglutei 

gamyba“ (2017 gruodžio 5 d.). Mokymuose dalyvavo 89 

suaugusieji. 

Užsiėmimų metu suaugusieji buvo supažindinti su lietuvių liaudies 

lobynu, su Aukštaitijos regiono tradicinių amatų ištakomis, stiprino 

etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir 

šeimoje, leido pajusti savo išskirtinumą pasaulyje. 

Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip 

registruoti vartotojai). 

7. Įvadas į 

šnekamąj

ą anglų 

kalbą“ 

Kėdaini

ų l/d 

„Puriena

“ 

330,00 Pravesti 9 ak. val. mokymai „Įvadas į šnekamąją anglų kalbą“ 

suaugusiems. Mokymų metu dalyviai susipažino su savarankišku 

kalbos kūrimo procesu bei sociokultūriniu kontekstu, kuriame 

vartojama anglų kalba, lavino praktinius komunikacinius (kalbėjimo, 

klausymo) anglų kalbos gebėjimus, stengėsi savarankiškai bendrauti 

ir turtinti žinias apie šią užsienio kalbą naudojantis įvairiais 

informacijos šaltiniais. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama 

realioms, kasdieninėms situacijoms, kurių metu dalyviai turėjo 

praktiškai panaudoti anglų kalbos žinias, įgūdžius ir pokalbio 

valdymo strategijas.  Mokymuose dalyvavo 24 suaugusieji.  

Mokymų dalyviai buvo supažindinti ir registravosi Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje https://www.smis.lt/  (kaip 

registruoti vartotojai). 

Viso:  4000,00  

P.s. Programos ir programų vykdytojai atrinkti konkurso būdu. 

 

10.3. Projektai: 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas  

Veikla, rezultatai  Finansavimo 

šaltinis 

1. „Atrask save“.  Projektas tęstinis (vykdomas nuo 2014 m. partnerio 

teisėmis). Veiklų tikslas - mažinti jaunų bedarbių, 

nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių.  

2017 metais į veiklas įtraukti 63 jaunuoliai iš visų 

Kėdainių r. savivaldybės seniūnijų. Iš jų:  

 7 sugrįžo į švietimo sistemą;  

 5 pradėjo mokytis; 

 32 palydėti į projektą „Naujas startas“ 

(galimybės  dirbti, mokytis ar kurti savo 

verslą). 

Lietuvos 

Respublikos 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija. 

______________________________ 

https://www.smis.lt/
https://www.smis.lt/
https://www.smis.lt/

