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                                                                                  PATVIRTINTA 

        Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                                              direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. 

                                                                                      įsakymu Nr. V-13 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. vasario mėn. planas 
 

Kas gali nemylėti tėvynės? Neįsivaizduoju žmogaus, kuris 

nejaučia meilės savo gimtajai šaliai, nes ji – tai jis pats, jo 

asmenybės šerdis. Prezidentas Valdas Adamkus 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

2 d., 9 d., 23 d. 

nuo 14 val. 
 

Seminarai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Programos „Skaitmeninis raštingumas ateities pamokai“ modulis 

(nuotoliniai seminarai) matematikos mokytojams: 

„Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“. 
 

Turinys: 

● Skaitmeninių išteklių naudojimas. Mišraus mokymosi modelio taikymas 

pamokose. 

● Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų taikymas. Nuotolinių ir 

įprastų pamokų planavimas. 

● Mokinių skaitmeninės kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo plėtojimas. 

Laiko planavimas, motyvacija. 

● Vertinimas ir įsivertinimas. 

 

Lektorė – Neringa Reisienė, VGTU inţinerijos licėjaus matematikos 

mokytoja ekspertė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Mokestis uţ 

visus 

seminarus –  

50,00 Eur 

2.  

10 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

 Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko emocinis ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės“ modulis (kūrybinės dirbtuvės) Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ mokytojams:  

„Jausmukai. Mokomieji plakatai ir ţaislai“. 
 

Lektorės: Sigita Bagdonavičiūtė, vyr. mokytoja; Vilma 

Kersnauskienė, vyr. mokytoja; Jūratė Portačenkienė, mokytoja 

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

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

3.  

15 d. 8 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto 

ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei brandai“ 

modulis (seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

pedagogams: 

„Įtraukiojo ugdymo link“. 

 

Lektorė – Lina Miltenienė, Vytauto Didţiojo universiteto docentė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

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

17 d. 12 val. 
 

Lietuvos 

nacionalinis 

operos ir baleto 

teatras 

A. Vienuolio g. 1, 

Vilnius 

Ilgalaikės programos „Sėkmingos ir pažangios asmenybės 

ugdymo link“ modulis (edukacinė išvyka)Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytojams: 

„Edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese“. 
 

Lektorė – Konstancija Zubrickaitė-Lizūnienė, Lietuvos nacionalinio 

operos ir baleto teatro edukacijos projektų vadybininkė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

5.  

17 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:  

„Kaip ugdyti bendravimo įgūdţius vaikystėje“. 
 

Lektorė – Laura Lipkytė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ psichologė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

6.  

17- 18 d.  

10 val. 

 
Kazickų šeimos 

fondas 

Šv. Jono g. 13 a., 

Vilnius 

 

 

Ilgalaikės  programos „Ugdomojo vadovavimo principų taikymas 

darbe su jaunimu“ modulis (seminaras) formaliojo ir 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojams: 

„Į sprendimus orientuotas ir pozityviąja psichologija grįstas 

ugdomasis vadovavimas“. 
 

Lektorė – Aistė Baronaitė-Bertašienė, Kazickų šeimos fondo 

„Jaunimas gali“ programos koordinatorė; Arminas Vareika, 

programos vadovas. 

 
 Aušra Nesterovienė 

Dalyvauja 

uţsiregistravę 

klausytojai 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

7.  

22 d. 12 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko bei 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir praktika“ modulis 

(seminaras) lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Lietuvių kalbos ir literatūros VBE vertinimo sunkumai ir 

galimybės“. 
 

Lektorės: Asta Krapikienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių 

„Atţalyno“ gimnazija; Dalia Pabarčienė, mokytoja metodininkė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

8.  

22 d. 13.15 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: 

„Ugdymosi sunkumų turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. Atpaţinimas. Pagalbos kryptys“. 
 

Lektorė – Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

9.  

23 d. 13.15 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: 

„Ugdymosi sunkumų turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. Atpaţinimas. Pagalbos kryptys“. 
 

Lektorė – Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I 

dalies 

klausytojai 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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10.  

23 d. 15 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Lyderystė bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (paskaita) pradinio ugdymo mokytojams: 

„Kūrybiškas skaitmeninio turinio panaudojimas pradiniame 

ugdyme“. 
 

Lektorė – Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

mokytoja ekspertė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

11.  

25 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovatyvaus muzikinio ugdymo 

patirtys/praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ modulis 

(paskaita) muzikos ir pradinio ugdymo mokytojams: 

„Aktyvus muzikos klausymas“. 
 

Lektorė – Dalia Sirijatavičienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytoja 

metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Paţymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

12.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 
● Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla; 

● Kėdainių r. Šėtos gimnazija; 

● Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, 

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

13.  

Vasario mėn. 
 

Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

gruodţio – sausio 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 

14.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

SUP turinčių mokinių profesijos pasirinkimo galimybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. 
 

 

 

Jurgita Sinickienė 

15.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paţymų dėl PUPP egzaminų uţduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas. 
  
  

Gitana Danilevičienė, Jurgita Vaitelytė 

16.  

15 d. 10 val. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Metodinė diena „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojams „Pradinių 

klasių mokytojo vaidmuo ugdant SUP turinčius mokinius“. 
 

 

 

Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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17.  

28 d. 14 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Darbo grupės veiklos rengiant rekomendacijas mokinio individualaus pagalbos 

plano sudarymui. 
 

 

 

 

 

Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė 
 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

18.  

9 d. 15 val. 
 

 Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: 

● Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 

● Technologijų olimpiados rajono etapo organizavimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

19.  

17 d. 14 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Pasitarimas choreografijos, muzikos ir neformalaus ugdymo 

mokytojams dėl Kėdainių miesto šventės renginių, skirtų 650-

ajam gimtadieniui paminėti. 
 

Moderatorė – Asta Bartkuvienė, Kėdainių kultūros centro reţisierė. 
 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

20.  

21 d. 12 val. 
 

 Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Ţuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

21.  

22 d. 13 val. 
 

Intervizija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Intervizija socialiniams pedagogams: 

„Tarpinstitucinės intervizijos taikymas socialinio pedagogo 

darbe“. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

22.  

Vasario mėn. 
 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacija Kėdainių švietimo pagalbos specialistams dėl 

SEMI+ sistemos naudojimo galimybių. 
 

Konsultantas – Egidijus Dailidonis, informacinių technologijų 

mokytojas metodininkas. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

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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IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

23.  

1 d. 12 val. 
 

Kėdainių r.  

Šėtos gimnazija  
Kėdainių g. 1,  

Šėta, Kėdainių r., 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didţioji g. 62, 

Kėdainiai, 

Kėdainių 

„Atţalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

uţregistruoti 

mokiniai 

24.  

2 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapo dalyvių 

darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

25.  

4 d. 9 val. 
 

11 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

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

Darbų vertinimas. 
 

 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 2 d. 

26.  

8 d. 10 val. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas ir 

atlikėjų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 1 d. 

27.  

10 d. 9 val. 
 

 

15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

29-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir uţsienio) kalbos 

olimpiados rajono etapas. 
 

Darbų vertinimas. 
 

 

 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 7 d. 

28.  

11 d. 9 val. 
 

 

15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

70-osios Lietuvos mokinių matematikos (9-12 kl.) olimpiados 

rajono etapas. 
 

Darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 7 d. 

29.  

14 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapo 

skaitovų vertinimas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 7 d. 

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/
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30.  

24 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10-12/II-IV gimn. 

kl.) rajono etapas. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 18 d. 

31.  

25 d. 9 val. 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

 

13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

Olimpiados darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

https://konkurs

ai.kedainiai.lm.

lt/ iki 21 d. 

32.  

26 d.  
 

Nuotoliniu būdu 

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

šalies etapas. 

Dalyvauja Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinė Monika 

Šleţevičiūtė. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

 

 

V. PARODOS 
 

33.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajoninio piešinių konkurso „Vieno gyvūno istorija“ kūrybinių darbų paroda. 

 

Parodos organizatorės – Nijolė Satkauskienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių l/d 

„Puriena“; Jūratė Vaiginienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių „Atţalyno“ 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

VI. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBOS RENGINIAI 
 

34.  

Vasario mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose 

tinkluose 

Renginiai, skirti vasario 16 d. paminėti. 

 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

35.  

Vasario mėn. 
 

Renginiai vyks 

nuotoliniu būdu 

Renginių ciklas iš LMS metinės programos „Laikas jausti“. 

 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

36.  

Data 

tikslinama 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

37.  

Data 

tikslinama 

Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos ataskaitinis forumas. 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

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/
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VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

38.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Ţilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Ţilvitis“ organizuojami renginiai: 

 Tęstinis UEFA ir „Disney“ projektas „PlayMaker“, skirtas mergaičių futbolui. 

 Tęstinis LMFA projektas „Futboliukas“.  

 Edukacinis-paţintinis renginys „Kaip vilkelis duonos ţebravojo“, skirtas Šv. 

Agotos dienai. 

 Orientacinis sporto renginys „Kaip surasti tris spalvas?“, skirtas valstybės 

atkūrimo dienai. 

39.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių r. 

Krakių M. 

Katkaus 

gimnazija 

„Bitutės“ skyrius 
Lauko g. 7, Krakės, 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriuje 

organizuojami renginiai: 

● Vasario 16-osios paminėjimas „Mano Lietuva“. 

● Vaikų piešinių paroda „Klestėki, laisve Lietuvos, net ir maţuos vaikų delnuos“. 

● Rytmečiai „Gerai daryk – maistą taupyk!“, „Kvapas – muzika – spalvų gama“, 

„Skani arbatėlė – gera sveikatėlė“. 

● Savaitės iššūkis „Aš maistą tausosiu, ragausiu, kramsnosiu…“ 

● Praktinė veikla „Šypsosi veidukas, kai rankytės švarios“. 

● Viktorina „Sveikas būsi – nepraţūsi“. 

● Ţiemos pramogos „Uţsigrūdinęs stiprus – man ir šaltis nebaisus“. 

● Akcija „Pasirūpinkime paukšteliais“. 

● Sveikatinimo renginys „Į sveikatos šalį!“. 
 

40.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

 Renginys, skirtas vasario 16-osios dienai paminėti „Mes mylim Lietuvą!“. 

● Ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Mano Lietuva“. 
 

41.  

Vasario mėn. 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● Kūrybinių darbų paroda „Mano gimtasis miestas“. 

● Akcija „Sveika laikysena. Patarimai“. 

● Gimtosios kalbos dienai skirta muzikinė veikla „Audţiu dainų 

ir šokių juostą“. 

● Respublikinio projekto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

„Ikimokyklinukų ţiemos olimpiada 2022“ konkursas „Mano 

mėgstamiausia ţiemos olimpinių ţaidynių sporto šaka“.  

● Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos 

maţųjų ţaidynės 2022“, I etapas. 

● Sveikatiados konkursas „Lietuviškas trispalvis uţkandis“. 

● Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų 

darbų projektas „Tradicinių Uţgavėnių kaukių dirbtuvės“ 

(nuostatai pridedami). 

● STEAM projektas „Lietuvos trispalvė mūsų širdyse“. 

● Projektai „Meilės paštas“, „Kelionė į sveikatos šalį“, „Mano 

gimtoji kalba“ (skirtas gimtosios kalbos savaitei), „Kėdainių 

krašto paţinimas“. 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

42.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Tęstinis sveikatingumo projektas „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. 

● Tęstinis projektas „Mano ţemė – Lietuva“. 

● STEAM veiklos „Gamtos išdaigos“. 

● Piešinių paroda „Nupiešiu gimtinę“. 

● Renginys, skirtas Vyturio dienai paminėti „Čia čirena vyturėliai“. 

● Pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių iniciatyva „Rašau laišką darţeliui“. 
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VIII. INFORMACIJA 
 

Kovo mėn. organizuojamų olimpiadų grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) šalies 

etapas. 

Kovo 5 d. Nuotoliniu būdu 

X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikos 

etapas. 

Kovo 5 d. Nuotoliniu būdu 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias 

pradinukas“ Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams. 

Kovo 7 d. Rajono mokyklose 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas. Kovo 16 d. ir 17 d. Tikslinama 

34-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. 

(9-12 kl.) 

Kovo 17 d. Tikslinama 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada. 

Kovo mėn. Tikslinama 

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 

„Rašom“. 

Kovo mėn. Rajono mokyklose 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas. Tikslinama Tikslinama 

 

___________________ 


