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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. V-96  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

4 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (seminaras): 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas muzikiniame 

ugdyme“. 
 

Lektorė – Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos mokytojų 

asociacijos prezidentė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

profesorė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Seminaro 

mokestis –  

16,00 Eur 

2.  

4 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio 

pažangą“ modulis (seminaras): 

„Įsivertinimas ir asmeninė pažanga specialiosiose pratybose“. 
 

Lektorė – Tatjana Borisevičienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 

specialioji pedagogė-logopedė ekspertė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Seminaro 

mokestis –  

30,00 Eur 

3.  

4 d. 13 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Wordwall platformos pristatymas“. 
 

Lektorė – Dolores Soberon Merce, Kėdainių kalbų mokyklos 

neformaliojo švietimo kalbų (ispanų) mokytoja. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

4.  

5-6 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai ugdymo įstaigų direktoriams: 

„Situacinė lyderystė“. 
 

Lektorė – Aida Gudaitienė, ICF akredituotą koučingo programą 

baigusi individualaus koučingo specialistė, sertifikuota vadovų 

kompetencijos ir psichologinio atitikimo darbui vertinimo 

konsultantė. 
 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

klausytojai 

Seminaro 

mokestis –  

100,00 Eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

5 d. 10 val. 
 

Kėdainių dailės 

mokykla 

Paeismilgio g.12A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės 

dabarties mokykloje“ modulis (seminaras): 

„Šilkografija kasdienybėje ir kūryboje. Tradiciniai ir 

šiuolaikiniai atlikimo būdai“. 
 

Lektorė – Asta Fedaravičiūtė Jasiūnė, Janinos Monkutės Marks 

muziejaus-galerijos parodų kuratorė, Kėdainių dailės mokyklos 

mokytoja metodininkė.  
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

6.  

7 d. 9 val. 

 
Kėdainių rajono 

Surviliškio Vinco 

Svirskio 

pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, 

Kėdainių rajonas 

Ilgalaikės programos „Komunikacinės, asmeninės, socialinės ir 

psichologinės refleksijos įtaka pedagogo darbe“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Žmogaus vidinė refleksija pasitelkiant įvairius meninės 

kūrybos metodus ir priemones“. 

 

Lektorė – Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos vyresnioji dailės mokytoja. 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

7.  

12 d. 14 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita įvairių dalykų mokytojams: 

„Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas“. 
 

Lektorės: Ingrida Jarašienė, mokytoja metodininkė; Asta Cironkienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija. 
 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

8.  

12 d. 15 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„Aleksandras Šenderovas ir jo kūryba fortepijonui 

pedagoginiame repertuare“. 
 

Lektorė – Rasa Vaičiulytė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

9.  

18 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

idėjos ir naujos galimybės“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Auksinės bendravimo taisyklės“. 
 

Lektorė – Rasa Merkelienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ spec. pedagogė 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

10.  

24 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/p 

„Varpelis“ 

Pavasario g. 8, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Varpelis“ mokytojams: 

„Konfliktų valdymas“. 
 

Lektorė – Vilma Judenienė, Kėdainių l/d „Varpelis“ psichologė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

11.  

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 (seminaro I 

dalis): 

„Įtraukusis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“. 
 

Lektorės: Ona Vaitkuvienė, vyr. mokytoja; Vilija Vaitkevičienė, vyr. 

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/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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12.  

25 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(seminaro I dalis) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje: prieraišumo 

svarba, kognityvinių procesų raida, emocinė raiška, elgesio bei 

adaptacijos sunkumai“. 
 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

13.  

26 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(seminaro II dalis) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje: prieraišumo 

svarba, kognityvinių procesų raida, emocinė raiška, elgesio bei 

adaptacijos sunkumai“. 
 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I 

dalies 

klausytojai 

14.  

26 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 II 

dalis): 

„Įtraukusis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“. 
 

Lektorės: Ona Vaitkuvienė, vyr. mokytoja; Vilija Vaitkevičienė, vyr. 

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

Dalyvauja I 

dalies 

klausytojai 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

15.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

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

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“; 

● Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

● Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė,  

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

16.  

Sausio mėn. 
 

Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

lapkričio-gruodžio 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 

17.  

Sausio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

SUP turinčių mokinių profesijos pasirinkimo galimybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. 

 

 

Jurgita Sinickienė 

18.  
Sausio mėn. Darbo grupės veiklos rengiant rekomendacijas mokinio individualaus pagalbos 

plano sudarymui. 
 

 

 

http://www.semiplius.lt/
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III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

19.  

4 d. 15 val. 

 
Kėdainių krašto 

muziejus 

Didžioji g. 19, 

Kėdainiai 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Domkutė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

20.  

13 d. 10 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ rajono etapas.  

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai 

21.  

14 d. 

9 val. 9-10 kl. 

12 val. 11-12 kl. 
 

Dalyvaujančios 

mokyklos ir KŠPT 

60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 7 d. 

22.  

18 d. 14 val. 
 

Vertinimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(komisijos nariams 

bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso darbų 

vertinimas. 
 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 17 d. 

Darbus 

pristatyti į 

KŠPT 2 kab. iki 

17 d. 

23.  

20 d. 9 val. 
 

10.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai  

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimn. kl.). 
 

Olimpiados darbų vertinimas. 
 

 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 11 d. 

Esant ekstremaliai 

situacijai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

24.  

21 d. 

9 val. 9-10 kl. 

12 val. 11-12 kl. 
 

Dalyvaujančios 

mokyklos ir KŠPT 

54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

Vilija Girdauskaitė  

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 14 d. 

25.  

27 d. 9 val. 
 

15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapas. 
 

Olimpiados darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 21 d. 

26.  

28 d. 9 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija  

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

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

gimn. kl.) III etapo l dalis. 
 

 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 7 d. 

http://www.semiplius.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/


5 

 

 

V. PARODOS 
 

27.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos organizuoto 1 - 4 klasių mokinių nacionalinio 

piešinių konkurso „Kalėdinis sapnas“ darbų paroda. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

28.  

Sausio mėn. 
 

M. Daukšos 

viešosios 

bibliotekos filialas 

„Liepa“ 

Liepų al. 15, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ „Viščiukų“ grupės ugdytinių piešinių paroda „Žiemos 

pokštas“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 

29.  

13-31 d. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A,  

Kėdainiai 

Mokinių minčių ir nuotraukų paroda, skirta Sausio 13-osios progai paminėti. 

Akcija „Atmintis gyva...“. 
 

Organizatorius – Kėdainių kalbų mokykla. 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

30.  

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

Vadovų klubo pasitarimas. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

31.  

7 d. 
 

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 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

32.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 

Kėdainių kalbų mokyklos organizuojami renginiai: 

● Mokinių dailiojo rašto konkursas (lietuvių/ anglų kalba). 

● Popietė Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams „Įdomiausia metų knyga“. 

33.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Josvainių 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Trijų Karalių šventė. 

● Sausio 13-osios paminėjimas „Pažink ir neužmiršk!“. 

● Žiemos šventė „Sniego diena“. 
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34.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“  

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● Respublikinis projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2022“. 

● Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2022“ (sausio-birželio mėn.). 

● Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 

● „Vaikystės“ projektas „STEAM iššūkiai“. Sausio iššūkis  – „Ledo paveikslas“. 

● „Vaikystės“ projektas „Grūdinimosi receptai žiemą“. 

● Akcija „Linksmo besmegenio šokis“. 

● Iniciatyva „Neišmesk, o suvalgyk“. 

35.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Pramoginis renginys „Lik sveika, žaliaskare“. 

● Sausio 13-osios minėjimas. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 

● Sporto renginys „Žiemos pramogos“. 

 

 

VIII. INFORMACIJA 
 

1. Vasario mėn. organizuojamų olimpiadų, konkursų grafikas:  

Olimpiada Data Vieta 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12/I-IV gimn. 

kl.) 

2022-02-01 Nuotoliniu būdu arba 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.) rajono 

etapas 

2022-02-04 Nuotoliniu būdu arba 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

29-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados (10-11 kl.) rajono etapas 

2022-02-10 Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 

kl.) 

2022-02-11 Nuotoliniu būdu 

X Lietuvos mokinių muzikos olimpiada iki 2022-02-11 Nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas iki 2022-02-11 Nuotoliniu būdu 

31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12/II-IV 

gimn. kl.) 

2022-02-24 Nuotoliniu būdu arba 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada 2022-02-25 Nuotoliniu būdu arba 

Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

*Valstybės lygiu paskelbus ekstremalią situaciją, kurios prevencijai reikalingas socialinių kontaktų ribojimas, 

Lietuvos mokinių olimpiados, konkursai ir kiti renginiai bus vykdomi nuotoliniu arba dalinai nuotoliniu būdu. 

Jei šiuo atveju Renginio neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, jis nebus organizuojamas.  

___________________ 


