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                                                                                 PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                                             direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. 

                                                                                      įsakymu Nr. V- 81 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m.  lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 9 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje“ modulis (seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

„Mokinių pažinimo būdai, asmeninės pažangos stebėjimas ir 

motyvacijos didinimas“. 

 

Lektorė – Svetlana Vimoncienė, Mykolo Romerio universiteto 

dėstytoja. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

2.  

3 d. 14 val. 

 
Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (mokymų I dalis) Kėdainių 

l/d „Žilvitis“ mokytojams: 

,,Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese“.  

 

Lektorius – Andrius Manzurovas, sertifikuotas SMART 

Technologies ir Robotel „SmartClass+“ lektorius. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

3.  

3-4 d. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai“. 
 

Lektoriai: Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Gintarė Butkė,  Kauno 

Simono Daukanto progimnazijos mokytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

4.  

4 d. 10 val. 

 
Žeimelio ir 

Joniškio krašto 

muziejai 

Joniškio rajonas 

Ilgalaikės programos „Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procese“ modulis (edukacinė išvyka) Kėdainių rajono istorijos 

mokytojams: 

,,Žiemgalos krašto istorinis ir kultūrinis paveldas. Žeimelio ir 

Joniškio krašto muziejų edukacinių programų panaudojimas 

ugdymo procese“.  

 

Lektoriai: Daiva Skrupskelytė, ,,Žiemgalos“ krašto muziejaus 

muziejininkė; Darius Vičas, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 

muziejininkas.  
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Dalyvio 

mokestis –  

18,00 Eur 

5.  

4 d. 14 val. 

 
Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (mokymų II dalis) Kėdainių 

l/d „Žilvitis“ mokytojams: 

,,Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese“.  

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

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

Lektorius – Andrius Manzurovas, sertifikuotas SMART 

Technologies ir Robotel „SmartClass+“ lektorius. 
Vilija Girdauskaitė 

6.  

4 d. 15 val. 

 
Nacionalinis  

M. K. Čiurlionio 

muziejus 

V. Putvinsko g. 55, 

Kaunas 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (edukacinė išvyka) Kalbų 

mokyklos mokytojams: 

„Naujai į Lietuvos kultūrą ir meną“. 
 

Lektorė – Donata Bocullo, Vytauto Didžiojo universiteto politikos 

mokslų doktorantė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

7.  

9 d. 10 val. 

 
Kėdainių r. 

Surviliškio  

V. Svirskio 

pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Komunikacinės, asmeninės, socialinės ir 

psichologinės refleksijos įtaka pedagogo darbe“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

,,Kaip sėkmingai bendradarbiauti ir kurti ryšį su moksleiviais?“. 

 

Lektorė – Gabrielė Rimkutė, UAB Laisvosios mokyklos institutas. 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

8.  

9 d. 13 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto 

ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei brandai“ 

modulis (paskaita) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytojams: 

„Neurolyderystės įgūdžiai: sprendimų priėmimo ir motyvacijos 

mechanizmai“. 
 

Lektorė: Dalia Bagdžiūnaitė, mokslų daktarė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

9.  

16 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros, pradinių klasių mokytojams 

ir pagalbos mokiniui specialistams: 

„Lietuvos aklųjų bibliotekos pagalba mokymosi ir skaitymo 

sutrikimų turintiems mokiniams: virtualių garsinių leidinių 

pristatymas“. 

 

Lektorė – Skaidra Grabauskienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos vyr. 

bibliotekininkė. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  – 

1,00 Eur 

10.  

16 d. 14 val. 

 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 
 

 

 

Mokymai bendrojo ugdymo įstaigų klasių vadovams, švietimo 

pagalbos specialistams, mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams (I 

dalis): 

„Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, žaidimų ir lošimų 

prevencijai įgyvendinti“. 

 

Lektorė – Viktorija Vilasini Bagdonienė, psichologė. 

 
  Aušra Nesterovienė 

Dalyvauja 

ugdymo įstaigų 

sudarytos 

komandos. 

11.  

16 d. 14 val. 

 
Kėdainių krašto 

muziejus 

Didžioji g. 19, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procese“ modulis (paskaita) Kėdainių rajono istorijos mokytojams: 

,,Istorinė atmintis ir jos ugdymo formos“.  

 

Lektoriai: Ingrida Vilkienė, Tarptautinės istorinio teisingumo 

komisijos švietimo programų koordinatorė; Linas Venclauskas, 

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas. 
Robertas Bilvinas 

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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12.  

22 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

 

 

Gerosios patirties renginys (paskaita)  Jurbarko ir Kėdainių 

matematikos mokytojams: 

„Virtualių aplinkų panaudojimo galimybės matematikos 

pamokoje“. 

 

Lektorės: Auksuolė Jerutienė, mokytoja metodininkė; Donata 

Kielienė, vyr.mokytoja, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 
 Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  – 

1,00 Eur 

13.  

22 d. 10 val. 

 
Kėdainių muzikos 

mokykla 

Didžioji g.43, 

Kėdainiai 

Seminaras respublikos meno/muzikos mokyklų vadovams: 

„Įtraukusis ugdymas ir neformalusis vertinimas meninio 

ugdymo įstaigoje“. 
 

Lektorė – Rūta Kutraitė, mokytoja ekspertė, Kėdainių muzikos 

mokyklos direktorė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

14.  

22 d. 13 val.  

 

 Kėdainių l/d 

,,Vaikystė“ 

Mindaugo  g. 21, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„M. Montessori sistemos elementų taikymas ugdymo procese“. 

 

Lektorės: Emilija Starkienė, vyr. mokytoja; Renata Miglinskienė,  

vyr. mokytoja, Kėdainių l/d „Vaikystė“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  – 

1,00 eur 

15.  

23 d. 13 val.  

 

 Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis“ 

Josvainių  g. 53, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas Kėdainių l/d  „Vyturėlis“ modulis (seminaro I 

dalis) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir Panevėžio l/d „Vyturėlis“  

mokytojams: 

,,Kūrybiškumo ugdymas darželyje“.  

 

Lektorės: Jurgita Jankauskienė, mokytoja; Dovilė Baltrušė, 

mokytoja,   Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“;  Vilė Petronienė mokytoja 

metodininkė; Justina Steponaitienė, plaukimo instruktorė,  Panevėžio  

l/d ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

16.  

23 d. 14 val. 

 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 
 

 

 

Mokymai bendrojo ugdymo įstaigų klasių vadovams, švietimo 

pagalbos specialistams, mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams 

(II dalis): 

„Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, žaidimų ir lošimų 

prevencijai įgyvendinti“. 

 

Lektorius – Mindaugas Vidugiris, vidinės organizacijų kultūros 

formavimo, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo ekspertas. 

 
  Aušra Nesterovienė 

Dalyvauja 

ugdymo įstaigų 

sudarytos 

komandos. 

17.  

24 d. 10 val.  

 

 Kėdainių l/d 

,,Vaikystė“ 

Mindaugo  g. 21, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (I atvira veikla) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Dailės technikų taikymas ikimokykliniame ugdyme“.   

 

Lektorė –  Aida Beliajeva,  Kėdainių l/d „Vaikystė“ vyr. mokytoja. 

 
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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18.  

25 d. 13 val. 

 

 Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis“ 

Josvainių  g. 53, 

Kėdainiai  

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas Kėdainių l/d  „Vyturėlis“ modulis (seminaras II 

dalis) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir Panevėžio l/d „Vyturėlis“  

mokytojams: 

,,Kūrybiškumo ugdymas darželyje“.  

 

Lektorės: Jurgita Jankauskienė, mokytoja; Dovilė Baltrušė, 

mokytoja,   Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“;  Vilė Petronienė, mokytoja 

metodininkė; Justina Steponaitienė, plaukimo instruktorė,  Panevėžio  

l/d ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

19.  

29 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g.2, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (seminaras I dalis) 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ mokytojams: 

,,Emocinė įtampa, perdegimo prevencija ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo darbe pokyčių metu“. 

Lektorė –  Valija Šap, psichologė.  

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

20.  

29 d. 13 val. 

 

 Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis“ 

Josvainių  g. 53, 

Kėdainiai  

Seminaras Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“  pedagogams: 

,,Emocinės įtampos ir jų valdymas“ (I dalis).  

 

Lektorė – Valija Šap, psichologė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

21.  

29 d. 13.15 val. 

 
Kėdainių l/d 

,,Aviliukas“ 

P. Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko emocinis ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

mokytojams: 

„Kaip suvaldyti pyktį?“. 

 

Lektorės: Asta Kačenauskaitė, psichologė; Vilma Kersnauskienė, 

mokytoja,  Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  – 

1,00 Eur 

22.  

30 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g.2, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (seminaro II dalis) 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ mokytojams: 

,,Emocinė įtampa, perdegimo prevencija ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo darbe pokyčių metu“. 

Lektorė – Valija Šap, psichologė. 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

23.  

30 d. 9 val.  

 

 Kėdainių l/d 

,,Vaikystė“ 

Mindaugo  g. 21, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (II atvira veikla) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Dailės technikų taikymas ikimokykliniame ugdyme“.   

 

Lektorės: Jurga Ginelevičienė,  vyr. mokytoja;  Daiva Romeikienė,  

mokytoja, Kėdainių l/d „Vaikystė“. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I veiklos 

dalyviai 

24.  

30 d. 13 val. 

 

 Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis“ 

Josvainių  g. 53, 

Kėdainiai  

Seminaras Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“  pedagogams: 

,,Emocinės įtampos ir jų valdymas“ (II dalis).    

 

Lektorė – Valija Šap, psichologė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

 

 

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

 
 

25.  

Lapkričio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

● Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

● Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių l/d „Puriena“; 

● Kėdainių l/d „Pasaka“. 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė,  

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

26.  

Lapkričio mėn. 

 
Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

rugsėjo–spalio mėn.: išvadų apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę 

pristatymas, rekomendacijos dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, 

priemonių parinkimo ir kt.  
 

 

Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė 

27.  

Lapkričio mėn. SUP turinčių mokinių profesijos pasirinkimo galimybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. 

Jurgita Sinickienė 
 

 
III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 

 

28.  

8 d. 11 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 

(TBK) ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas siekiant kokybiškos 

pagalbos mokiniui ir šeimai. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

29.  

16 d. 13 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

30.  

23 d. 13 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Individualaus ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas. 

 

 

 

 
Jurgita Vaitelytė 

Dalyvauja 
darbo grupės 

nariai 

31.  

25 d. 13 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: PUPP ir brandos egzaminų pritaikymo mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  tvarkos aprašo pakeitimo 

aptarimas.  

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

32.  
29 d. 12 val. 

 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

 

IV. PARODOS 

 

33.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Rudenio polka“. 

 

Parodą parengė: Laima Ivaškevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;  Vilma 

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

Danutė Čeidienė 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

34.  

16 d. 15 val. 

 
 M. Daukšos 

viešoji biblioteka  
Didžiosios  

Rinkos a. 4, 

Kėdainiai 

Renginys, skirtas Tolerancijos dienai paminėti. 

„Susitikimas su „Gyvaja biblioteka“. 

 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

35.  

23 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Susitikimas-diskusija su rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, 

kuruojančiais mokinių savivaldos  instituciją. 

 

Moderatorė – Aistė Valevičiūtė, LMS regioninių reikalų koordinatorė. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

36.  

26 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono mokinių tarybos susitikimas-konsultacija su LMS regioninių 

reikalų koordinatore Gabija Češkevičiūte.  

 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

37.  

Data tikslinama Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas.  

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

38.  

Data tikslinama 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių savivaldos  institucijų 

nariams. 

„Strateginio organizacijos plano, skirto vietos bendruomenės narių įtraukimui į 

veiklas ir strateginei advokacijai, kūrimas“. 

 

Lektorius – Paulius Godvadas, VŠĮ „Kitokie projektai“ administratorius. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 
 

VI. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

39.  

Lapkričio mėn. 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektas KŠPT 

darbuotojams: 

„Motyvuota komanda – kvalifikuota pagalba“. 
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Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

• Vidinė motyvacija organizacijos veiklos  gerinimui. 

• Išorinė motyvacija bendro tikslo link. 

• Bendradarbiavimo svarba komandoje. 

• Aktyvūs streso įveikos būdai. 

• Asmeninis augimas ir meno terapija. 

• Atsipalaidavimas per saviraišką. 
Projekto vadovė Ingrida Neliupšienė 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

40.  

Lapkričio 10 d. – 

gruodžio 10 d. 
Respublikinis nuotolinis pradinio ugdymo mokinių darbelių iš 

antrinių žaliavų konkursas:   

„Sportuojanti Kalėdų eglutė“. 

 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 

Priedas 1 

41.  

17 d. 10 val. 

 
Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 4-

6 klasių mokinių konferencija: 

„Kėdainių krašto tautodailė. Dabartis ir praeitis“. 

 

Organizatorius –  Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

 

Priedas 2 

42.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių  l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų ir mokytojų  inžinerinių darbų projektas 

„Mažieji STEAM išradėjai. Sporto šakos“.   

● Akcija „Žiburėliai tamsoje“. 

● Renginys „Meškučio gimtadienis“ . 

● Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo 

federacijos inicijuotas projektas „Futboliukas“. 

● RIUKKPA inicijuota akcija „Aktyvus koridorius“. 

● Projektas „Tolerancijos miestas“. 

● Projektas „STEAM iššūkiai“. Lapkričio iššūkis  - „Mano 

jausmai – mano draugai“. 

Priedas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių  l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Tolerancijos dienos paminėjimas.  Kūrybinių darbų paroda 

„Tolerancijos miestas“. 

● „Žibintų šventė – džiugus Kalėdų laukimas“. 

 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

Renginio pavadinimas Data Vieta 

IV-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajono 

etapas.  

 

Ketvirtosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 

tema – „Lietuvos etnografiniai regionai: tradicinė 

muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis 

paveldas ir kitos savitos tradicijos“. 

Gruodžio 1 d. Kėdainių krašto 

muziejaus Tradicinių 

amatų centras Arnetų 

namas             

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ rajono etapas.  

Gruodžio 8 d. Kėdainių muzikos 

mokykla 

 

 

___________________ 

 


