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                                                                                 PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                                                 direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. 

                                                                                      įsakymu Nr. V-88 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m. gruodžio mėn. planas 

 

Lai artėjančios šventės pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais 

persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Viltingai 

žvelkime į ateinančius metus, tebūnie jie pilni jaukumo ir 

žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės!  

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

1 d. 13 val. 

 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (metodinė diena) Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos mokytojams: 

„Įdėjų mugė“. 

 

Lektoriai – jungtinė grupė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

2 d., 6 d., 9 d., 7 

d., 13 d., 14 d., 

15 d. 9 val. 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai specialistams: 

,,Savižudybės grėsmės atpažinimas, vertinimas ir pirmos 

emocinės pagalbos teikimas“. 

 

Lektorė – Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje 

klinikinėje ir sveikatos srityje. 
 

 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

klausytojai 

3.  

2 d. 12 val. 

 
Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (konferencija) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Kėdainių r. 

Krakių M. Katkaus ir Šėtos gimnazijų pedagogams: 

„Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“. 

 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

2 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

idėjos ir naujos galimybės“ modulis (mokymų I dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Interaktyvių priemonių panaudojimo galimybės“. 

 

Lektorius – Laurynas Salys, VšĮ Žaismė vadovas. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

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


2 

 

5.  

3 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

idėjos ir naujos galimybės“ modulis (mokymų II dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

,,Interaktyvių priemonių panaudojimo galimybės“. 

 

Lektorius – Laurynas Salys, VšĮ Žaismė vadovas. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

6.  

6 d. 9 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: 

„STEAM veiklos 3-4 metų vaikų ugdymo veikloje“. 

 

Lektorė – Jurgita Rimkuvienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“, vyr. 

mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

6 d. 13 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Microsoft Office 365 – programų paketo 

panaudojimas dalykų pamokose nuotoliniame, mišriame ir 

tradiciniame ugdymo proceso organizavime“ modulis (seminaras) 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Microsoft Office 365 programų galimybės efektyviau ruoštis 

pamokoms ir jas vesti“. 

 

Lektorius – Audrius Martinkus. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

8.  

7 d. 14 val., 

8 d. 8 val. 

 
Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras  

Šėtos g. 95, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas 

mokymas“ modulis (seminaro I ir II dalys) Kėdainių profesinio 

rengimo centro mokytojams ir pageidaujantiems pedagogams: 

„Sveiko maisto gamyba: inovacijų ir kūrybiškumo taikymas“. 

 

Lektoriai: Ander Listra, tarptautinės kompanijos „Metos Oy Ab“ 

virtuvės šefas; Rima Pužauskaitė, Kėdainių profesinio rengimo 

centro profesijos mokytoja metodininkė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

9.  

9 d. 13 val., 

15 d. 13 val. 

 
Kursai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Mokymosi pagalbos teikimas mokinių 

pasiekimams gerinti“ modulis (kursai) Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos mokytojams: 

„Mokymosi pagalbos teikimo aktualumas ugdymo/si procese“. 

 

Lektorės: Giedrė Adomavičienė, mokslų ir edukacijų projektų 

vadovė; Ana Pavilovič-Jančis, specialioji pedagogė; Kamilė 

Borkovskienė, vaikų ir paauglių psichologė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija 

renginio metu 

10.  

9 d. 12 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytojams: 

„Komandinis darbas ir stresinių situacijų valdymas“. 

 

Lektorius – Andrius Jerašiūnas, UAB „Asmenybės dizainas“ 

vadovas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

11.  

14 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: 

„Vertybių reikšmė ikimokykliniame amžiuje“. 

 

Lektorės: Rasa Podžeckienė, mokytoja; Irma Armalienė, mokytoja, 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
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/


3 

 

12.  

15 d. 13 val. 

 
Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (metodinė diena) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos pedagogams: 

„Progimnazijos įgyvendintų veiklų analizė, gerosios patirties 

sklaida ir tolimesnių progimnazijos veiklų planavimas“.  

 

Pranešėjos: Jūratė Kavaliauskienė, dir. pavaduotoja ugdymui; Daina 

Volkevičienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

13.  

15 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (paskaita) Kėdainių r. bendrojo ugdymo 

mokytojams: 

„Kvalifikacijos tobulinimo ypatumai Airijos švietimo 

institucijose“ (NŠA projektas Tęsk). 

 

Lektorė – Aurelija Kuperskienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

dir. pavaduotoja ugdymui. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

(Turėti 

galimybių pasą) 

14.  

20 d. 9.30 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: 

„STEAM veiklos 4-5 metų vaikų ugdymo veikloje“. 

 

Lektorė – Sandra Paulauskienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“, mokytoja  
 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

 I dalies 

klausytojai 

15.  

21 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“  

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (seminaro I dalis) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Modernus mokytojas. Streso valdymas“. 

 

Lektorė – Jolanta Nėjūtė, CMC, sertifikuota vadybos konsultantė, 

psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

16.  

22 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“  

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (seminaro II dalis) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Modernus mokytojas. Streso valdymas“. 

 

Lektorė – Jolanta Nėjūtė, CMC, sertifikuota vadybos konsultantė, 

psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I 

dalies 

klausytojai 

17.  

27 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (seminaro I 

dalis) Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai“. 

 

Lektorė – Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

18.  

27 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko emocinis ugdymas: iššūkiai ir 

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

mokytojams: 

„Emocinis perdegimas։ priežastys, simptomai, patarimai“. 

 

Lektorė – Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ psichologo 

asistentė. 
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/


4 

 

19.  

28 d. 9 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g.20, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (seminaro II 

dalis) Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai“. 

 

Lektorė – Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I 

dalies 

klausytojai 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

● Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

● Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“. 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė,  

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

21.  

Gruodžio mėn. 

 
Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami spalio-

lapkričio 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 

22.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

SUP turinčių mokinių profesijos pasirinkimo galimybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. 

 

 

Jurgita Sinickienė 

23.  
Gruodžio mėn. Darbo grupės veiklos rengiant rekomendacijas mokinio individualaus pagalbos 

plano sudarymui. 

 

 

III. METODINĖ VEIKLA 
 

24.  

2 d. 14 val. 

 
Metodinis pasitarimas 

vyks nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: diskusija „Atvejo vadybos metodo šeimai 

efektyvumas Kėdainių rajone“. 

 

Pranešėjos: Sonata Rindokienė, atvejo vadybininkė; Rūta Šukienė, 

atvejo vadybininkė, Kėdainių pagalbos šeimai centras. 
 

Jurgita Sinickienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

25.  

7 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Darbotvarkėje: metodinio būrelio pirmininko rinkimai 2022-2024 

m., metodinės veiklos organizavimas 2022 m. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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26.  

6 d. 12 val. 

 
Metodinis pasitarimas 

vyks nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

27.  

10 d. 9.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Nacionalinis žmogaus teisių forumas Kėdainių bendruomenei: 

„Smurtą galime įveikti“. 

 

 
 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija  

el. paštu 

ingrida.neliups

iene@gmail.c

om 
(Turėti 

galimybių pasą) 

28.  

16 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kalėdinė popietė „Prie židinio...“ metodinių būrelių 

pirmininkams. 

 

 
 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

(Turėti galimybių 

pasą) 

29.  

29 d. 12 val.  

 
Metodinis pasitarimas 

vyks nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Intervizijos. 
 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. PARODOS 
 

30.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų kūrybinių darbų paroda 

„Kalėdinės spalvos“ (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos projekto „Motyvuotos komandos dalis – stipri asmenybė“ veikla). 

 

 
Danutė Čeidienė 

 

 

V. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

31.  

1 d. 9 val. 

 
Tradicinių amatų 

centro Arnetų 

namas 

Radvilų g. 21, 

Kėdainiai 

IV-osios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajono 

etapas. 

 

 

 

 
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai 

32.  

14 d. 

 
laikas bus 

tikslinamas 

33-ioji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9–12/I-IV 

gimnazijos kl.) II etapas. 
 

Robertas Bilvinas 

Vyks nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
mailto:ingrida.neliupsiene@gmail.com
mailto:ingrida.neliupsiene@gmail.com
mailto:ingrida.neliupsiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

33.  

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

Vadovų klubo pasitarimas.  

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

34.  

17 d. 15 val. 

 
M. Daukšos viešoji 

biblioteka 
Didžiosios Rinkos a .4, 

Kėdainiai 

KRMT 23-iojo Gimtadienio šventė. 

 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

35.  

Iki gruodžio 

 28 d. 

Nacionalinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas: 

„Kalėdinis sapnas“. 

 

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

1. priedas 

36.  

Gruodžio mėn. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos organizuojami 

renginiai: 

 Bendruomenės adventinių ir kalėdinių dekoracijų kūrimo dirbtuvės „Belaukiant 

šventų Kalėdų...“. 

 Edukacinė išvyka „Patirtimi kuriamos edukacinės lauko erdvės ir jų pritaikymo 

galimybės ugdymo procese“. 
 

37.  

Gruodžio mėn. 

 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g. 8, 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro organizuojami renginiai: 

● Projekto „Pramintais senolių takais mokomės išminties“ renginys vaikams ir 

seneliams „Advento rytas“. 

● Šeimų paroda „Kalėdinis laikrodis“. 

● Rytiniai Adventiniai skaitiniai.  

● „Nykštukų dirbtuvėlės“ – kalėdinių meduolių dekoravimas. 
 

38.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  
 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Kalėdiniai skaitiniai. 

● Eglutės įžiebimo šventė. 

● Giesmių šventė „Angelų sodas“. 

39.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 
● Ugdytinių, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda iš gamtinės medžiagos ir 

antrinių žaliavų ,,Betliejaus stebuklas“. 

● Respublikinė nuotolinė paroda ,,Mano šventinė eglutė“. 

● Edukacinis renginys Kėdainių l/d „Vyturėlis“ parengiamosios grupės ugdytiniams 

„Aš mažasis skaitytojas“. 

● Nuotolinis renginys ,,Iš vaikystės ateina Kalėdos“. Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir 

Kėdainių l/d ,,Aviliukas“.  

● Ilgalaikis dorovinių vertybių projektas ,,Gerumas padeda užaugti“. 

● Projektas ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“.  

● Gerumo akcija ,,Padėkime beglobiams gyvūnams“.  
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40.  

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“  

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● „Angelų pasakos“. 

● Eglutės įžiebimo šventė „Vaikystės kalėdinė eglutė“. 

Vykdomi projektai: 

● Tarptautinė lyga „FIRST LEGO DISCOVER LYGA“. 

Organizuojami projektai: 

●  „Mažojo Princo kelionė“. 

●  „Šypsena nušvieski gruodį“. 

●  „STEAM iššūkiai“. Gruodžio iššūkis – „Spindėk, Kalėdų eglute“. 
 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

Sausio mėn. organizuojamų olimpiadų grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas 

„Dainų dainelė“ 
2022 m. sausio 13 d. 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 2022 m. sausio 14 d. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gim.kl.) 2022 m. sausio 20 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 2022 m. sausio 21 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 2022 m. (iki sausio 

25 d.) 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 2022 m. sausio 27 d. Vyks nuotoliniu būdu 

X- oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 2022 m. (iki sausio 

28 d.) 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

33-ioji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9–

12/I-IV gimnazijos kl.) III etapo l dalis 

2022 m. sausio 28 d. Vyks nuotoliniu būdu  

 

___________________ 


