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  PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-74  
 
 

 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. planas 

 

Tebus šie mokslo metai nauji vartai į žinių, malonių netikėtumų 

ir išsipildančių svajonių pasaulį! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

Rugpjūčio 

 16-18 d. 

10 val. 
 

Kazickų šeimos 

fondas, 

Šv. Jono g. 13 a., 

Vilnius 

Ilgalaikės  programos „Vertybių ugdymo programa „Jaunimas 

gali“ modulis (seminaras) formaliojo ir neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojams: 

„Vaikų kūrybiškumą ir pozityvų mąstymą kuriantys metodai“. 
 

Lektorė – Aistė Baronaitė-Bertašienė, Kazickų šeimos fondo 

„Jaunimas gali“ programos koordinatorė. 
 Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

2. 

Rugpjūčio 

 24 d. 10 val.  
 

Praktikumas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Praktikumas muzikos mokyklų mokytojams: 

„Inovacijų ir kūrybiškumo taikymas solfedžio pamokose“. 

 

Lektorė – Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė. 

 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

3. 

Rugpjūčio 

 25 d. 10 val.  
 

„Grėjaus namas“, 

Didžioji g. 36, 

Kėdainiai 

Seminaras klasių vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams (I dalis): 

„Iššūkiai švietimo sistemoje įgyvendinant įtraukiojo ugdymo 

koncepciją“. 

 

Lektoriai: Karilė Levickaitė, VšĮ „Psichikos sveikatos 

perspektyvos“ direktorė; Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių 

plėtros centro ekspertė; Eglė Tamulionytė, „Vaikų 

linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ koordinatorė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

(Turėti 

galimybių pasą) 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4. 

Rugpjūčio 

 27 d. 9 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 
Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto 

kompetencijų ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei 

brandai“ modulis (seminaras) LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Komandinis darbas adaptuojantis prie asmeninių ir profesinių 

pokyčių“. 

 

Lektorius – Andrius Jarašiūnas, socialinių mokslų magistras, NLR ir 

mokymų treneris, koučingo specialistas, UAB „Asmenybės 

dizainas“ vadovas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

5. 

Rugpjūčio 

 27 d. 10 val.  
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 

Seminaras klasių vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams (II dalis): 

„Iššūkiai švietimo sistemoje įgyvendinant įtraukiojo ugdymo 

koncepciją“. 

 

Lektoriai: Karilė Levickaitė, VšĮ „Psichikos sveikatos 

perspektyvos“ direktorė; Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių 

plėtros centro ekspertė; Eglė Tamulionytė, „Vaikų 

linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ koordinatorė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

pirmosios dalies 

klausytojai 

6. 

Rugsėjo 

10-12 d. 16 val. 
 

„Gojaus atgaiva“ 

Gojaus km., 

Surviliškio sen. 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Vaikų dienos centrų darbuotojų ir savanorių 

kompetencijų stiprinimas“ modulis (mokymų I dalis) Lietuvos 

dienos centrų darbuotojams ir savanoriams: 

„Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveika 

socialiniame darbe“. 

 

Lektoriai: Vilma Judenienė, Kėdainių vaikų dienos centro „Tavo 

svajonė“ psichologė; Deividas Judenis, Kėdainių vaikų dienos centro 

„Tavo svajonė“ vadovas. 

  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Mokymai 

apmokami iš 

vaikų dienos 

centrams 

skirtų 

kvalifikacijos 

kėlimo lėšų 

7. 

Rugsėjo  

10 d. 11 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla, 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai  

 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (paskaita): 

„Naujo pedagoginio repertuaro muzikos (meno) mokykloms 

pristatymas“. 

 

Lektorius – Darius Kučinskas, profesorius, muzikologijos daktaras, 

akredituotas ES aukštojo mokslo ekspertas (MusiQuE, Belgija). 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

8. 

Rugsėjo  

15 d. 14 val.  
 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas siekiant kiekvieno mokinio 

pamatuotos pažangos“ modulis (konsultacija): 

„Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems 

autizmo spektro sutrikimų“. 

 

Lektorės: Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja; Loreta 

Grikainienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė ekspertė. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Konsultacija 

nemokama  

 

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

Rugsėjo 

21 d. 10 val.  
 

Praktikumas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Praktikumas muzikos mokyklų mokytojams: 

„Inovacijų ir kūrybiškumo taikymas solfedžio pamokose“. 
 

Lektorė – Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė. 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

10. 

Rugsėjo 

22 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

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, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos vyr. mokytoja. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

 1,00 Eur 

(Turėti 

galimybių pasą) 

11. 

Rugsėjo 

23 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

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

mokytojams: 

„Bendravimo kultūra“. 
   
Lektorė –  Dalia Andrulė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ vyr. logopedė.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

(Turėti galimybių 

pasą) 

12. 

Rugsėjo 

27 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ (modulis) metodinė diena. 

„Muzikinio ugdymo perspektyvos“. 

  
Lektorė – Žydrė Vancevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė, muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė. 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

(Turėti galimybių 

pasą) 

13. 

Rugsėjo 

28 d. 11 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (seminaras) socialiniams 

pedagogams: 

„Asmeninio augimo pamokos. Savipagalbos būdai protui 

nuraminti“.  
 

Lektorės: Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Lina Mindauliūtė-Žukienė, 

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ vyr. socialinė pedagogė. 

 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

(Turėti 

galimybių pasą) 

14. 

Rugsėjo 

28 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaro I dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

,,Ugdytinių tiriamoji veikla. Aplinkos stebėjimai“. 
 

Lektorės: Laimutė Stankevičienė, mokytoja metodininkė; Vilma 

Marušauskienė, vyr. mokytoja, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

(Turėti galimybių 

pasą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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15. 

Rugsėjo 

28 d. 13.10 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“,  

P. Lukšio g. 9 a. 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

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

„Aviliukas“ mokytojams: 

„Dailės terapija – puiki galimybė išreikšti savo jausmus, 

emocijas“. 
 

Lektorė – Jūratė Portačenkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ mokytoja 

metodininkė.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

(Turėti galimybių 

pasą) 

16. 

Rugsėjo 

30 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaro II dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

,,Ugdytinių tiriamoji veikla. Aplinkos stebėjimai“. 
 

Lektorės: Laimutė Stankevičienė, mokytoja metodininkė; Vilma 

Marušauskienė, vyr. mokytoja, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

pirmosios dalies 

klausytojai 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

17. 

Rugpjūčio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

18. 

Rugsėjo mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“; 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“.  

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

19. 

Rugsėjo 

9 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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20. 

Rugsėjo 

14 d. 14.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

21. 

Rugsėjo 

14 d. 15 val. 

 
Kėdainių krašto 

muziejus, 

Didžioji g. 19 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Domkutė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

22. 

Rugsėjo 

15 d. 15 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

  
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Donata Kielienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

23. 

Rugsėjo 

15 d. 15 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 
Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Meškauskaitė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

24. 

Rugsėjo 

16 d. 13.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė  

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

25. 

Rugsėjo 

16 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

26. 

Rugsėjo 

17 d. 14 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 

 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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27. 

Rugsėjo 

20 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

28. 

Rugsėjo 

21 d. 13.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Alma Sungailienė  

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

29. 

Rugsėjo 

21 d. 15 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Kviečiami dalyvauti rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių 

metodinių būrelių pirmininkai.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

30. 

Rugsėjo 

22 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

31. 

Rugsėjo 

23 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

32. 

Rugsėjo 

28 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
   

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

33. 

Rugsėjo 

28 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Ivaškevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

34. 

Rugsėjo 

29 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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35. 

Rugsėjo 

30 d. 14.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Kavaliauskienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

36. 

Rugsėjo 

30 d. 16 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

 

 

IV. PARODOS 
 

37. 

Rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokytojos Marijos Burneikienės kūrybinių darbų paroda 

„Apie viską...“ 

 

 
Danutė Čeidienė 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

38. 

Rugpjūčio 

20-24 d. 

 

Balsių stovykla 

Mažeikių r. 
(Turėti galimybių 

pasą) 

Lietuvos moksleivių sąjungos Vasaros forumas „Būk savimi, visi kiti užimti.“  

 

 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė  

Vilija Girdauskaitė 

39. 

Rugsėjo 

3 d.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

„Aš noriu paklausti dailininko...“. Mokinių pokalbiai su parodos „Apie 

viską...“  autore mokytoja Marija Burneikiene. 
 
 
 

 

Danutė Čeidienė 

40. 

Rugsėjo 

17 d. 15 val.  

 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

posėdžių salė, 
J. Basanavičiaus g. 36, 

Kėdainiai 
(Turėti galimybių 

pasą) 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

RUDENS FORUMAS. 
 

 

 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė  

Vilija Girdauskaitė 

41. 

Data 

tikslinama 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

42. 

Rugsėjo 

1 d.  
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo  1-osios šventė: 

 ,,Atverkim darželio vartelius“. 

 

 Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“.   

 

 

43. 

2021-09-01 – 

2023-12-31 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1115 „SveikUOLIAI 

Vaikystės mieste“. (Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo 

lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas).  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vaikystė“.   

 

44. 

Rugsėjo 

6-30 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Programos „Olimpinė karta“ projektas „Olimpiniai žiedai 

Vaikystės mieste“. (Projektas finansuojamas Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto).  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vaikystė“.   

 

45. 

Rugsėjo 

16-22 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Europos judumo savaitė Vaikystės mieste. 

 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vaikystė“.    

46. 

Rugsėjo 

22 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Dalyvavimas akcijoje „Rieda ratai rateliukai“, skirtoje 

tarptautinei dienai be automobilio paminėti. 

 

47. 

Rugsėjo 

27 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Orientacinės varžybos „Ieškok-surask-džiaukis“ skirtos 

pasaulinei turizmo dienai. 

 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vaikystė“.   

 

48. 

Rugsėjo 

28 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties sklaida. Atvirų durų metodinė diena rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

 „Sportuoju, kuriu, atrandu“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Puriena“. 

 

 

 

 

___________________ 


