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  PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31  d. 

įsakymu Nr. V-72  
 
 

 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. planas 
 

Sveikindami su Naujais mokslo metais linkime kelionės su 

šypsena, pilnos naujų atradimų, įkvėpimo ir originalių idėjų 

sprendžiant šių dienų iššūkius! 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

Rugpjūčio  

24 d. 10 val. 
 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

 Barupės g. 2, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinio 

ugdymo pedagogams: 

„IT panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“. 
 

Lektorė – Laima Ilevičienė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

Rugpjūčio  

25 d. 9 val. 
 

„Grėjaus namas“ 

Konferencijų salė 

Didžioji g. 36, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistams: 

„Stresų ir emocijų valdymas“. 
 

Lektorius – Vilius Grigaliūnas, Medicinos psichologas- 

psichoterapeutas. 
Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

Rugpjūčio  

26 d. 9 val. 
 

Kėdainių kultūros 

centras 

J. Basanavičiaus g. 4, 

Kėdainiai 

Forumas Kėdainių r. švietimo įstaigų vadovams ir mokytojams:   

„Mokykla šiandien: kur link einame?“. 

Lektoriai: Audronė Pečiulytė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokytoja 

metodininkė; Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos 

fakulteto dekanė; Karolina Pralgauskytė, Lietuvos moksleivių 

sąjungos prezidentė; Jelizaveta Tumlovskaja, NŠA Ugdymo turinio 

rengimo skyriaus metodininkė; Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto 

universiteto lektorė; Alius Avčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytojas metodininkas; Vidmantas Valantiejus, 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Komunikacijos ir rinkodaros 

skyriaus l.e.p. vedėjas; Vaida Maziukienė, Vilniaus Viršuliškių 

mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė; 

Martyna Žitkuvienė, Vilniaus Viršuliškių mokyklos specialioji 

pedagogė; Neringa Baršauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktorė; Vilma Dobrovolskienė, Kėdainių rajono savivaldybės 

Švietimo skyriaus vedėja; Henrikas Vaicekauskas, vadovų 

mentorius; Irina Šiaudvytienė, Lietuvos Profesinių Santykių 

Konsultantų Asociacijos pirmininkė; Laima Abromaitienė, 

supervizorė, mediatorė, socialinių mokslų daktarė. 
Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Dalyvio mokestis – 

5,00 Eur 

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

6-7 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 

(seminaras) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams:   

„Metodinių priemonių ir socialinių istorijų kūrimas“. 
 

Lektorė – Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

5.  

14 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Mokymai švietimo įstaigų vadovams: 

„Esminiai darbo kodekso pakeitimai 2022-2023 m. m.  Naujausia 

teisminė praktika“. 
 

Lektorė – Raimonda Joskaudienė, teisininkė-praktikė, lektorė, 

Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. 
 

Ingrida Neliupšienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

klausytojai. 

Seminaro 

mokestis –  

65,00 Eur 

6.  

16-17 d. 10 val. 
 

Kazickų šeimos 

fondas 

Šv. Jono g. 13A, 

Vilnius 

Mokymai Kazickų šeimos fondo projekto „Jaunimas gali“ 

dalyviams:   

„Patirtinio mokymo metodai dirbant pagal „Jaunimas gali“ 

vertybių programą“. 
 

Lektoriai: Aistė Baronaitė-Bertašienė, Benas Mačiulaitis, Kazickų 

šeimos fondo projekto „Jaunimas gali“ koordinatoriai.   
 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

klausytojai. 

7.  

21 d. 15 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

 

Seminaras/praktikumas Kėdainių muzikos mokyklos pučiamųjų 

instrumentų mokytojams: 

„Grojimas fleita: kasdieninio užsiiminėjimo praktika, 

technologiniai iššūkiai“. 
 

Lektorius – Justinas Mačys, Panevėžio muzikos mokyklos mokytojas 

metodininkas, fleitininkas, dirigentas.   
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 
 

8.  

26 d. 14 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo  

galimybės  skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (paskaita)  

Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams:  

 „Mokytojo padėjėjo vaidmuo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 
 

Lektorės: Kristina Orechovaitė, Kėdainių visuomenės sveikatos 

biuro specialistė; Daiva Mačiulienė, mokytojo padėjėja, Kėdainių l/d 

„Puriena“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

9.  

27 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(paskaita) Kėdainių r.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

pedagogams:  

„Mąstymo įpročių ugdymo metodo taikymas Kėdainių l/d 

„Puriena“. 
  
Lektorė – Greta Stundžienė, Kėdainių l/d  „Puriena“  mokytoja 

metodininkė.  
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/
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10.  

29-30 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

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

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„STEAM metodo panaudojimas kuriant palankią ugdymosi 

aplinką“. 
 

Lektorės: Ramunė Linkevičienė, Irma Armalienė, Kėdainių l/d 

,,Vyturėlis“ mokytojos. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

11.  

30 d. 11 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Inovatyvaus muzikinio ugdymo 

patirtys/praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ modulis 

(paskaita) muzikos mokytojams: 

„Muzika vienija ir telkia: projektinių veiklų galimybės“. 
 

Lektorė  –  Živilė Būdienė, Josvainių socialinio ir ugdymo centro 

mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

12.  

Rugpjūčio mėn. 
  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių r. Šėtos socialinis ir ugdymo centras; 

● Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyrius; 

● Kėdainių l/d „Varpelis“; 

● Kėdainių l/d „Aviliukas“; 

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

13.  

Rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių J. Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių r. Josvainių gimnazija; 

● Kėdainių r. Akademijos gimnazija; 

● Kėdainių l/d „Pasaka“; 

● Kėdainių l/d „Aviliukas“; 

● Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

● Kėdainių m/d „Obelėlė“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

14.  

Iki rugsėjo 6 d. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono ugdymo  įstaigų švietimo pagalbos gavėjų sąrašų suderinimas.  
 

 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė  
 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

15.  

Rugsėjo 

7 d. 15.30 val. 
  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Pasitarimas dėl prevencinių veiklų organizavimo galimybių švietimo įstaigose. 
 

Dalyvauja: Kėdainių r. policijos bendruomenės pareigūnai, Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatorius, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Kėdainių r. savivaldybės narkotikų 

kontrolės komisijos nariai, tėvų atstovai, Kėdainių r. mokinių tarybos atstovai. 
 

Ingrida Neliupšienė 

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

8 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Žydrūnas Mackevičius 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

17.  

8 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Donata Kielienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

18.  

13 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

19.  

14 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

20.  

15 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronius Šimokaitis 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

21.  

20 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Čeidienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

22.  

20 d. 14.30 val.  
 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

Barupės g. 2, 

Labūnava, 

Kėdainių r. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų pasitarimas su 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogais dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) kokybės 

gerinimo. 

 

 
Ingrida Neliupšienė, Danutė Čeidienė 

 

23.  

20 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Žydrė Vancevičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24.  

20 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Meškauskaitė 

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/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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25.  

21 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Alma Sungailienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

26.  

22 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

27.  

22 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Minelgaitė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28.  

22 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Petkevičiūtė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

27 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė  Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

30.  

28 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

31.  

28 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda.  

Darbotvarkėje: projekto „Motyvuotos komandos dalis – stipri asmenybė 

2“ veiklų pristatymas, 1 dalis. 

 

 
Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

32.  

29 d. 16 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė  Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. PARODOS 
 

33.  

Rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos organizuoto tarptautinio pradinių klasių 

mokinių konkurso „Greičiau, Aukščiau, Tvirčiau/Citius, Altius, Fortius“ 

kūrybinių darbų paroda. 

Parodą parengė: Gintarė Boreišienė, mokytoja metodininkė; Danguolė Tumėnienė, 

mokytoja metodininkė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

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/
http://www.semiplius.lt/
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V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

34.  

Rugsėjo 16 d.  

10 val. 
 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

M. Daukšos 

viešoji biblioteka 

Didžiosios Rinkos 

aikštė 5, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių diskusija 

„Lietuva ir Rumunija“. 

Renginio metu: bus pristatyta Rumunijos istorija ir kultūra, aptartos 

Lietuvos ir Rumunijos bendradarbiavimo galimybės ir ES bei NATO 

partnerystė šiandienos iššūkių kontekste. 
 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

 
 

 

 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai. 

35.  

 23 d.  
 

Didžiosios Rinkos 

aikštė 

Renginys Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

„Būk atsakingas kelyje“. 
 

Kėdainių r. policijos bendruomenės pareigūnė Aušra Mickevičienė 
Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai. 

36.  

Data tikslinama 
 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

posėdžių salė  
J. Basanavičiaus g. 36, 

 Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

RUDENS FORUMAS. 
 

 

 

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 rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Jaunimas jaunimui“: 

Susitikimai su Kėdainių r. savivaldybėje veikiančiomis ir su jaunimu 

dirbančiomis organizacijomis. 
 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa).  
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

39.  

Rugpjūčio - 

rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 
Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Gerosios patirties sklaidos renginys Kėdainių l/d „Puriena“ bendruomenei 

„Estetinės gamtinės aplinkos kūrimas“ (finansuojamas projekto „ERASMUS“ 

KA229 „Eco child“ lėšomis (2019-1-el01-ka229-062519_3). 

● Projektas „Psichologinis atsparumas ir ugdymas stiprinant bendruomenę: nuo 

atidumo iki pasirūpinimo kitais“ (finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 

● Rugsėjo 1-osios šventė „Sveikas, rudenėli!“. 

● Europos Judumo savaitės renginiai. 

● Mykolinių šventė. 

● Paroda „Rudens miško pasaka“. 

40.  

Rugpjūčio  

mėn. 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos organizuojami renginiai: 

● Pasiruošimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui: socialinė emocinė 

kompetencija. Programų „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ tvarumo 

seminaras. 
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41.  

Rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1-osios šventė ,,Sveiki sugrįžę“. 

● Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Vasarėlę 

prisiminus“. 

●  Europos Judrumo savaitės renginiai.   

● Aktyvi sportinė veikla lauke ,,Judėk, krutėk, nesėdėk“. 

● Pilietiškumo ugdymo  projektas ,,Mano miestas-Kėdainiai“, skirtas Kėdainių 

miesto 650 jubiliejui. 

● Projektas ,,Aktyvūs, sveiki ir laimingi“ (finansuojamas sporto rėmimo fondo 

lėšomis). 

● Projektas ,,Aš noriu būti laimingas“ (finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 

● Projektas ,,Sveiki ir aktyvūs vaikai“ (finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 

42.  

Rugsėjo mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● Projektas „Krepšinis Vaikystės mieste“ (finansuojamas programos ,,Olimpinė 

karta“). 

● „Vaikystės“ akcija „Einu į darželį saugiai“. 

 

 

 

___________________ 


