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  PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.   

įsakymu Nr. V-43  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. balandžio mėn. planas 
 

Šviesių vilčių, santarvės ir gerumo!  

Prikelkim sielas meilei, draugystei ir taikai. 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

5 d. 10 val. 
 

Kėdainių 

muzikos mokykla 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis (seminaro II dalis) Kėdainių 

muzikos mokyklos mokytojams: 

„Mokytojo kūrybiškumas. Šiuolaikinės pamokos vadyba“. 
 

Lektorė – Olivija Saranienė, NMVA išorės vertintoja. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

8 d. 12 val. 
 

Naujamiesčio 

gimnazija 

S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52, 

Naujamiestis, 

Panevėžio r. 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (edukacinė išvyka – seminaras) Kėdainių J. 

Paukštelio progimnazijos pedagogams: 

„Šiaurės Lietuvos kultūrinio ir istorinio paveldo integravimas į 

mokomųjų dalykų ugdymo turinį“. 
 

Lektoriai: Daina Volkevičienė, mokytoja metodininkė; Eglė Kirsienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

12 d. 10 val. 
 

Praktikumas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Praktikumas muzikos/meno mokyklų mokytojams: 

„Inovacijų ir kūrybiškumo taikymas solfedžio pamokose“ (II 

dalis). 
 

Lektorė – Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė. 
 

Danutė Čeidienė  

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

4.  

12 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko emocinis ugdymas: iššūkiai ir 

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

mokytojams: 

„Muzikos terapija ir meditacijos elementai ikimokyklinio 

amžiaus vaikams“. 
 

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

metodininkė. 
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/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

12 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: 

„Mokytojo vaidmuo ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turinčių mokinių kalbą“. 
 

Lektorė – Gitana Danilevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

logopedė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

6.  

13 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: 

„Mokytojo vaidmuo ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turinčių mokinių kalbą“. 
 

Lektorė – Gitana Danilevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

logopedė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I dalies 

klausytojai 

7.  

13 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovatyvaus muzikinio ugdymo 

patirtys/praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ modulis 

(kūrybinės dirbtuvės) muzikos mokytojams: 

„Grojimo ukulele pagrindai“. 
 

Lektorė – Aistė Bugaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

8.  

15 d. 10 val. 
 

Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu  

XXII nacionalinė moksleivių ir mokytojų konferencija „Gamta ir 

mes“. 
 

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užregistruoti 

konferencijos 

dalyviai 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

9.  

19 d. 8.30 val. 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Socialinių  emocinių kompetencijų 

tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ modulis (praktinis 

seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Mokytojo paveikumo galia – kaip lengviau ir efektyviau 

teigiamai paveikti psichologinę-emocinę atmosferą klasėje“. 
 

Lektorė – Daiva Amankavičienė, psichologė, organizacijų efektyvios 

vidaus komunikacijos ekspertė, konsultantė ir trenerė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

10.  

19 d. 9 val. 
 

Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pedagogams: 

,,Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, 

ypatumai“. 
 

Lektorė – Aida Gaižauskienė, LSU lektorė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

11.  

19 d. 10 val. 
 

Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovatyvaus muzikinio ugdymo 

patirtys/praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ modulis 

(paskaita) muzikos mokytojams: 

„Muzikinis ugdymas kiekvienam ASS turinčiam vaikui“. 
 

Lektorė – Giedrė Kaziukonienė, Kėdainių l/d „Varpelis“ vyr. 

mokytoja. 
Danutė Čeidienė 

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.  

20 d. 8.30 val. 
 

Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija 

Kėdainių g. 1, 

Šėta, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Ugdymo proceso organizavimas formuojant 

vertybines nuostatas, skatinančias mokinių mokymosi motyvaciją ir 

pažangą“ modulis (seminaras) Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

pedagogams: 

„Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas“. 
 

Lektorė – Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje 

klinikinėje ir sveikatos srityje. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

13.  

20 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių r. informacinių technologijų mokytojams: 

„Bendrųjų informatikos programų atnaujinimo gairės ir 

šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas pamokoje“. 
 

Lektoriai: Rūta Meškauskaitė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos vyr. mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė; Robertas 

Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkas. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

14.  

20 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 pedagogams: 

„Pedagogo asmenybė ir stresas. Profesinis perdegimas“. 
 

Lektorės: Laimutė Petrauskienė, mokytoja metodininkė; Žydrė 

Svetikienė, mokytoja metodininkė; Vijoleta Počiulpienė, mokytoja 

metodininkė, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

15.  

20 d. 11 val. 
 

 Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės 

dabarties mokykloje“ modulis (seminaras) Kėdainių dailės 

mokyklos mokytojams, rajono dailės, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos mokytojams, bibliotekininkams:  

„Būti ugdytoju – kūrėju šiandien – kaip atrasti balansą tarp išorės 

greičio, visuomenės spaudimo ir vidinio aš?“ 
 

Turinys: 

● Išorinio pasaulio iššūkiai ir jų įtaka mūsų gyvenimui. 

● Emocinio intelekto svarba asmenybei – kaip sugyventi su savimi ir 

kitais. 

● Emocinis savęs pažinimas: savivertė ir pasitikėjimas, santykis su 

kitoniškumu. Savimonė ir savikontrolė. Žmogaus vertės įprasminimas. 

● Konkurencija: su kitais ar pirmiausiai su savimi? 

● Būti laimingam – lemtis ar pasirinkimas? Tikslai ir prasmė. 

● Mokytojas – kūrėjas. Iššūkiai ir atsakomybė. 

● Kūrybiškumas kasdienybėje ir naujų galimybių atradimas per 

mokymąsi iš patirties. 

● Pozityvaus santykio svarba. Minčių ir ketinimų galia. Išankstinės 

nuostatos: pagalba ar stabdis? Prietarų peržengimas. 

● Problemos – kaip pamokos? Iššūkiai ir atsakomybė. 

● Judėjimo į priekį svarba ir žingsnių konkretumas. Įsivertinimo ir 

grįžtamojo ryšio specifika. Pokytis – kaip tobulėjimo garantas. 

● Rekomendacijos/į(si)vertinimas. 
 

Lektorė – Rolanda Šliažienė-West, mokymo centro „Babilonas“ 

vadovė, neformaliojo ugdymosi metodikos praktikė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Seminaro 

 mokestis –  

20,00 Eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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16.  

20 d. 11 val. 
 

Kėdainių 

muzikos mokykla 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis (seminaras) Kėdainių muzikos 

mokyklos mokytojams:  

„Veiksmingi mokymo metodai – puikūs grojimo įgūdžiai. 

Ugdytinių ruošimas jaunųjų atlikėjų konkursams“. 
 

Lektoriai: Rasa Gužauskaitė-Babilienė, Kėdainių muzikos mokyklos 

mokytoja metodininkė; Laimonas Salijus, Kauno J. Gruodžio 

konservatorijos mokytojas metodininkas; Simona Šukytė, Kauno A. 

Kačanausko muzikos mokyklos vyr. mokytoja; Vaida Baronienė, 

Trakų meno mokyklos vyr. mokytoja. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

17.  

21 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (seminaras) 

Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Šiuolaikiškas vaikų fizinis ugdymas“. 
 

Lektorius – Dr. Kęstutis Bunevičius, vaikų sporto akademijos 

„Startukas“ įkūrėjas, metodininkas. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

18.  

22 d. 10 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: 

„Mokytojo įgalinantis vadovavimas įtraukiajam mokymuisi ir 

aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis šiuolaikiškoje pamokoje“. 

 

Lektorius – Vincas Tamašauskas, laisvasis mokytojas ekspertas, 

mokytojų praktinės veiklos vertintojas. 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

22 d. 10 val. 

 
Kėdainių r. 

Krakių M. 

Katkaus 

gimnazija 

Kauno g. 26, 

Krakės, 

Kėdainių r.  

Seminaras Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos pedagogams: 

„Emocinės įtampos ir jų valdymas“. 

 

Lektorė – Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje 

klinikinėje ir sveikatos srityje. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

20.  

22 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams (I dalis):  

„Vaikų meninės raiškos ugdymas teatrinėje veikloje“. 
 

Lektorės: Jurgita Jankauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ mokytoja; 

Ingrida Janulaitienė, Kėdainių „Spindulio“ mokyklos vyr. mokytoja. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

21.  

26 d. 13 val. 

 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams (II dalis): 

„Vaikų meninės raiškos ugdymas teatrinėje veikloje“. 
 

Lektorės: Jurgita Jankauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ mokytoja; 

Ingrida Janulaitienė, Kėdainių „Spindulio“ mokyklos vyr. mokytoja. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I dalies 

klausytojai 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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22.  

27 d. 9.55 val. 
 

Kėdainių M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka  

Didžiosios  

Rinkos a. 5, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties sklaidos renginys – atvira integruota tarptautinė 

pamoka: 

„M. Daukša – ne eilinis, o didelis žmogus, ne vienu atžvilgiu 

pranokęs savo epochą“. 
 

Lektorės: Laima Janonienė, mokytoja metodininkė; Gitana Kaupienė, 

mokytoja ekspertė; Dalia Pabarčienė, mokytoja metodininkė; Daiva 

Naujokienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

23.  

   28 d. 10 val.  

  

Kėdainių l/d  

„Pasaka“ 

      Aušros g. 21,         

Kėdainiai 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

konferencija: 

„eTwinning“ programa ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme: patirtis, galimybės, iššūkiai ir inovacijų taikymas“. 
 

Jungtinė lektorių grupė.   
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

Priedas 1 

24.  

29 d. 11 val. 
 

Vilniaus 

specialusis l/d 

„Čiauškutis“ 

Sausio 13-osios g. 6, 

Vilnius 

Edukacinė išvyka-seminaras Kėdainių r. logopedams: 

„Specialistų komandinio darbo ypatumai, pasiekimų vertinimas 

ir įsivertinimas, aplinkų pritaikymas ir struktūravimas“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Seminaro 

 mokestis –  

17,00 Eur 

25.  

29 d. 12 val. 
  

Šiaulių 

Didždvario 

gimnazija 

Vilniaus g. 188, 

Šiauliai 

Ilgalaikės programos „Chemijos dalyko ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas STEAM ugdymo kontekste“ modulis (edukacinė 

išvyka-seminaras) Kėdainių r. chemijos mokytojams: 

„STEAM veiklų organizavimas neformaliajame ugdyme Šiaulių 

Didždvario gimnazijoje“. 
  

Lektorė – Virginija Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

mokytoja ekspertė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

26.  

Balandžio 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 „Ryto“ progimnazijos; 

● Kėdainių l/d „Puriena“; 

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

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, 

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

27.  

Balandžio mėn. 
 

Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami kovo 

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 

28.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

SUP turinčių mokinių profesijos pasirinkimo galimybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. 
 

 

 

Jurgita Sinickienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_1.docx
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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29.  

19 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Darbo grupės veiklos rengiant rekomendacijas mokinio individualaus pagalbos 

plano sudarymui. 
 

 

 

Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė 
 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

30.  

7 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas: 

Ukrainiečių mokinių mokymas(is): iššūkiai ir galimybės. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

31.  

8 d. 10 val. 
 

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 

32.  

14 d. 14 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Pasitarimas rajono ugdymo įstaigų UTA komandų (vadovas, trys 

dalyko mokytojai) nariams: 

„Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui ugdymo 

įstaigose“.  
 

Konsultuoja – Kristina Čepukėnė, Jonavos J. Ralio gimnazijos 

direktorės pavaduotoja ugdymui. 

 
Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

33.  

20 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
 

Darbotvarkėje: metodinių priemonių pristatymas ir kiti klausimai. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

34.  

26 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: raštų rengimas ir informacijos pateikimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Jurgita Sinickienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

35.  

4 d. 14 val. 
 

Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso darbų vertinimas.  

 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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36.  

8 d. 
 

Nuotoliniu būdu 

28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja: Raminta Bačiuliūnaitė, Kėdainių dailės mokykla. 
 

Danutė Čeidienė 

37.  

14-15 d. 
  

VDU Švietimo 

akademija 

T. Ševčenkos g. 31, 

Vilnius 

54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapas.  
 

Dalyvauja: 

Akvilė Jakutytė, Aušrinė Vancevičiūtė, Erik Gucu, Kėdainių šviesioji gimnazija;  

Judita Kvederytė, Kristijonas Petlinskas, Lėja Eringytė, Mantas Diržinskas, Miglė 

Kareivaitė, Oresta Brimaitė, Pijus Macionis, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

 
Danutė Čeidienė 

38.  

Rajono 

mokyklose 
 

19 d. 11 val. 
 

Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 

„Rašau“. 
 

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso 

„Rašau“ darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

https://konkur

sai.kedainiai.l

m.lt/ iki 12 d. 

 

Darbų 

pristatymas 

iki 13 d. 

39.  

22-23 d. 

 
Nuotoliniu būdu  

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

Dalyvauja – Laimis Jurkėnas, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Robertas Bilvinas 

40.  

27 d. 9 val. 
  

Nuotoliniu būdu 

Kėdainių rajono 5-12 kl. mokinių informacinių technologijų 

olimpiada. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

iki 20 d. 

 

 

V. PARODOS  
 

41.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo dalyvių (8-12 kl.) 

darbų paroda „Laikmečių atradimai“. 
 

Organizatorius – Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

42.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos organizuoto rajoninio konkurso „Velykinis 

margutis“ kūrybinių darbų paroda. 
 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

43.  

Balandžio, 

gegužės mėn. 
 

Kėdainių M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka  

Didžiosios  

Rinkos a. 5, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Pasaka“ „Skruzdėliukų“ ir „Saulučių“ grupių ugdytinių 

fotografijų paroda „Gėlių šokis“. 
 

Parodą parengė – Rasa Juknevičienė, vyr. mokytoja; Violeta Šidlauskaitė-Šidlauskė, 

mokytoja, Kėdainių l/d „Pasaka“. 
 

 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/


8 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

44.  

8 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai/konsultacija  KRMT komandai stiprinti. 
 

Mokymų vadovė – Gabija Češkevičiūtė, LMS regioninių reikalų koordinatorė.  
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

45.  

11-18 d.  
 

Kėdainiai 

Karjeros savaitė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

46.  

Balandžio 29 d. 

– gegužės 1 d. 
 

Kaunas 

Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forumas. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

47.  

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

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

Vilija Girdauskaitė 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

48.  

29 d. 
 

Nuotoliniu būdu 

Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2022“. 
 

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
 

49.  

Iki 30 d. 
  

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos respublikinė paroda 

,,Šimtas žodelių krepšiniui“. 
 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 

Priedas 2 

50.  

Balandžio mėn. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 
 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos tarptautinis pradinio 

ugdymo mokinių piešinių konkursas „Greičiau Aukščiau 

Tvirčiau/Citius Altius Fortius“. 
 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 

Priedas 3 

51.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 
Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Nacionalinis pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 

vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 2022“. 
 

Konkurso koordinatorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.  

 

Priedas 4.1 

Priedas 4.2 

52.  

Balandžio mėn. 
 

Rajono  

mokyklose 

Plakato paroda „Šeima – Amoris Laetitia“. 
 

Organizatorius – Kėdainių r. tikybos mokytojų metodinis būrelis. 

 

Priedas 5 

53.  

Balandžio mėn. 
 

Rajono  

mokyklose 

Velykinių piešinių-atvirukų paroda „Sveiki sulaukę Šv. Velykų“.  

 

Organizatorius – Kėdainių r. tikybos mokytojų metodinis būrelis.       

 

Priedas 6 

https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_2.doc
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_3.docx
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_4-1.pdf
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_priedas_4-2.docx
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_5.doc
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_6.docx
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54.  

Balandžio 11 d. 

– gegužės 27 d 
 

Pelėdnagių  

,,Dobiliuko“ 

skyrius 
 V. Koncevičiaus g. 
7, Pelėdnagių k., 

Kėdainių r. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų 

virtuali respublikinė idėjų mugė lauko erdvėms įkurti „Lauko 

erdvė eksperimentams“.  
 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

,,Dobiliuko“ skyrius.  

Priedas 7 

55.  

Balandžio mėn. 
 

Rajono  

mokyklose 

 

Respublikinis rašinio konkurso ,,Laiškas mamai!“.  

 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija. Priedas 8 

56.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai:    
● Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2022“  II etapas įstaigoje „Šventinė diena“. 

● eTwinning projektas „EASTER BUNNY“ supažindinantis su Velykų tradicijų 

įvairove pasaulio šalyse. 

● Iniciatyva „Žemė – mylinčio žmogaus rankose“, „Gyvoji planeta“. 

● Akcija „Žalioji palangė“, „Linksma žalia šukuosena“. 

● Renginys tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti „Žodynėlis – kalbos 

šaltinėlis“. 

● „Vaikų velykėlės 2022“,  VšĮ „Švieskime vaikus“. 

● Tarptautinė „Motinos žemės diena“, Žilvičiukai žygeiviai. 

● „Darželis be sienų“. Edukacinės išvykos-pamokos į Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnaziją,  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnaziją, UAB „Kėdainių Flora“. 

57.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 
Mindaugo g.20, 

Kėdainiai  

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Velykų šventė „Rieda margučiai – džiaugiasi vaikučiai“. 

● Akcija Motinos dienai – takelis „Tau, mano mamyte“. 

● Sveikatingumo projektas  „Didesnis fizinis aktyvumas – geresnė sveikata“ . 

● Gamtosauginis projektas „Švarinkime aplinką ir žaiskime“. 

● Priešmokyklinės grupės vaikų edukacinė išvyka. 

58.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai  

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● „Tyrinėtojų“ studijos spektaklis „Rudnosiukas“. 

● Atvira veikla „Pasakos kitaip“. 

● Atvira veikla „Matau, girdžiu, liečiu“. 

● Velykų šventė „Keliu Velykė veža ratus margų margučių“. 

● Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2022“, II etapas. 

● „Pižamų diena“. 

● Pasaulinė sveikatos diena. Iniciatyva „Taip-ne-abejoju“. 

● Sveikatiados šokio konkursas „Šok ir nesustok“. 

● „Vaikystės“ STEAM projektas „Margučių laboratorija“. 

59.  

Balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Velykinė zuikių 

puota“. 

● Pramoginis renginys „Velykų bobutės kraitelė“. 

● Mokomoji praktinė veikla „Pirmoji pagalba“. 

● STEAM veikla „Sėklų matematika“ . 

● STEAM projektas „Sėju, sodinu, auginu. Mano pirmasis daigelis“. 

● Akcija „Tvarkykime, rūšiuokime, saugokime gamtą“. 

● Socialinės integracijos projektas „Mes visi skirtingi, bet turime tokią pat širdį“ 

spec. poreikių vaikams. 

● Smurto ankstyvosios prevencijos projektas „Būkime draugais“. 

https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_7.docx
https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_8.doc
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60.  

Balandžio mėn. 
Kėdainių r. 

Krakių M. 

Katkaus 

gimnazija 

„Bitutės“ skyrius 

Lauko g. 7, Krakės, 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriuje organizuojami 

renginiai: 

● Susitikimas su bibliotekininke. 

● Paroda „Gražiausias mano šeimos margutis“. 

● Akcija „Darom – 2022“. 

● Sportinė pramoga „Judėkime, sportuokime – linksmi visada būkime“. 

 

 

VIII. INFORMACIJA 
 

61.  

2 d. 10 val. 
 

Surviliškis – 

Šeteniai  

Žygis „Visi kartu – CAMINO LITUANO keliu“, skirtas 

Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti. 
 

Organizatorius – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

62.  

Gegužės  

5 d. 14 val. 

 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

 Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai  

Raiškiojo skaitymo konkursas Kėdainių miesto ir rajono 

ugdymo įstaigų 2–5 klasių mokiniams ,,Visos eilės tau, Mamyte“.  
 

Organizatorius – Kėdainių kalbų mokykla. 

 

Priedas 9 

 

Gegužės mėn. organizuojamų olimpiadų/konkursų grafikas 

 

Renginys Data Vieta 

Rajono 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada. 4 d. 9 val. Bus patikslinta 

Rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 

 
 

 

12 d. 10 val. Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba 

 Registracija: 

https://konkursai.kedainiai.l

m.lt/ iki gegužės 10 d. 

Rajono 7-8 kl. mokinių fizikos olimpiada. Gegužės mėn. Bus patikslinta 

Rajono 8 kl. mokinių chemijos olimpiada. Gegužės mėn. Bus patikslinta 

 

___________________ 

https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022_balandis_Priedas_9.pdf
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/

