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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d.  

įsakymu Nr. V-88 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. gruodžio mėn. planas 
 

Betliejuje per Kalėdas susitiko meilė ir tiesa, pasibučiavo 

teisingumas ir taika, tiesa išdygo iš žemės ir teisingumas 

pažvelgė iš dangaus. /Popiežius Benediktas XVI/ 

Kupinų meilės Šv. Kalėdų ir taikių Naujųjų metų! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

2 d. 11 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Respublikinė metodinė-praktinė švietimo darbuotojų konferencija 

„Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio 

kontekste“. 
 

Organizuoja LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 
Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

 

2.  

5 d. 10 val.  
 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių r. ugdymo įstaigų bibliotekininkams: 

„Inovatyvi biblioteka: Kėdainių profesinio rengimo centro 

bibliotekos įveiklinimas renkantis profesiją, iBIBLIOTEKOS 

informaciniai ištekliai ir panaudojimo galimybės“. 
 

Lektorės: Violeta Povilaitienė, Kėdainių profesinio rengimo centro 

bibliotekininkė; Jekaterina Karmelavičienė, Kėdainių r. Surviliškio 

Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

5 d. 15 val.  
 

Diskusija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Diskusija, inicijuota Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros 

komiteto, Kėdainių r. švietimo įstaigų pedagogams: 

„Patyčios mokykloje – mokyklos bendruomenės vaidmuo 

sprendžiant problemas“. 

 

Lektorės: Edita Usonienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

psichologė; Dr. Violeta Rimkevičienė, LEU psichologijos katedros 

docentė. Diskusiją moderuos – Vilija Targamadzė, Lietuvos 

Respublikos Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko 

pavaduotoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4. 6  

6 d. 14 val. 

 
Kėdainių r. 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Mechanizatorių g. 4,  

Miegėnų k., 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. IKT ir emocinio 

intelekto kompetencijų ugdymas asmeniniam efektyvumui ir 

komandinei brandai“ modulis (seminaras) Kėdainių r. Miegėnų 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Naujų metodų ir inovatyvių mokymo(si) priemonių taikymas 

ugdymo procese“. 
 

Lektorė – Inga Kacevičienė, vyr, mokytoja, Kėdainių r. Miegėnų 

pagrindinė mokykla. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

5.  

7 d. 10 val. 
 

Kėdainių ugdymo 

įstaigos 

 

 

Metodinė diena Alytaus miesto švietimo įstaigų darbuotojams: 

„Gerosios vadybinės praktikos Kėdainių miesto švietimo 

įstaigose“. 
 

Lektoriai: Audra Pakštienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ direktorė; 

Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“ direktorė; Lina 

Adomaitienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė; 

Gintaras Petrulis, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos direktorius; Aida 

Bilinskienė, Kėdainių kalbų mokyklos direktorė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

6.  

8 d. ir 13 d.  

 13 val.  
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ 

modulis (seminaras) Kėdainių l/d „Varpelis“ pedagogams: 

„Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas ir integravimas į ugdymo procesą“. 
  

Lektorė – Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ mokytoja 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

7.  

8 d. 13.30 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

 

 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo  

galimybės  skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (gerosios 

patirties renginys)  Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo galimybės  

lopšelyje-darželyje“. 
 

Lektorės: Aldona Mikolajūnienė, vyr. mokytoja; Lina Rušienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių l/d „Puriena“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

8.  

9 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras darbuotojams, atsakingiems už viešuosius pirkimus: 

„Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai“. 
 

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas, 

viešųjų pirkimų specialistas. 
Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

9.  

12 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“ pedagogams: 

„Gamtinės medžiagos panaudojimas ugdymo(si) procese“ . 
  

Lektorės: Laimutė Stankevičienė, mokytoja metodininkė; Laima 

Ivaškevičienė,  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/
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10.  

13 d. 13 val.  
 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

 Aušros  g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Patirtinė vaiko veikla  −  sėkmingiausias 

metodas ugdymo pažangai“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Pasaka“ pedagogams: 

„Kaip pedagogui išlikti motyvuotu ir veiksniu?“. 

  

Lektorė – Gintarė Razulevičiūtė, Vilniaus Žemynos progimnazijos  

mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

11.  

14 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių r. mokytojų skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimui:  

„Thinkific platformos pristatymas“. 
 

Lektoriai: Aurima Bajorūnienė, Živilė Matukienė, Žilvinas 

Kapočius, Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojai 

metodininkai.  
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

12.  

15 d. 11 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės 

dabarties mokykloje“ modulis (paskaita) Kėdainių r. dailės 

mokytojams:  

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas: mokinių individualios pažangos 

skatinimo dailės pamokose galimybės“. 
  

Lektorė –  Daiva Nurdinova, Kėdainių  „Atžalyno“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

13.  

15 d. 14.15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

pirmosios pagalbos mokymai, naudojant AID ir turniketus, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos bendruomenei. 

 
 

Ingrida Neliupšienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

14.  

16 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinė diena Biržų rajono švietimo įstaigų vadovams: 

„Bendradarbiavimo galimybės ir gerosios patirties sklaida 

Kėdainių rajone“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

15.  

16 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Biologijos mokytojų profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r. biologijos mokytojams:  

„Skaitmeninių įrankių panaudojimas biologijos dalyko 

ugdyme“. 
  

Lektorė – Idilija Balickienė, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos  

mokytoja metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

16.  

19 d. 13 val.  
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ 

modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Varpelis“ pedagogams: 

„Vaikų veiklas atspindinčių video kūrimas“. 
  

Lektorė – Jurgita Žukienė, Kėdainių l/d „Varpelis“ mokytoja. 
 

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/
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17.  

27-28 d. 9 val. 
 

Alytaus l/d 

„Du gaideliai“ 

Jaunimo g. 15, 

Alytus 

Mokymai Alytaus l/d „Du gaideliai“ mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai 

Alytaus l/d „Du gaideliai“. 
 

Lektorės: Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Ugnė Avižienytė, Kauno l/d 

„Žingsnelis“ mokytoja ekspertė, Olimpinių vertybių ugdymo 

programos mokymų vadovė. 
 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

18.  

29-30 d. 9 val. 
 

Alytaus l/d 

„Pušynėlis“ 

Margio g. 1, 

Alytus 

Mokymai Alytaus l/d „Pušynėlis“ mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai 

Alytaus l/d „Pušynėlis“. 
 

Lektorės: Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Ugnė Avižienytė, Kauno l/d 

„Žingsnelis“ mokytoja ekspertė, Olimpinių vertybių ugdymo 

programos mokymų vadovė. 
 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

30 d. 17 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Edukacinė išvyka-seminaras Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

 ,,Emocinė gerovė: iššūkiai ir galimybės“.  
 

Lektorės: Kristina Sinkevičienė, direktorė; Laura Lipkytė, 

psichologė,  Kėdainių l/d  ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  

Gruodžio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

●      Kėdainių r. Šėtos gimnazija; 

●      Kėdainių J. Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių „Ryto“ progimnazija; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

●       Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos „Bitutės“ sk. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

21.  

Gruodžio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

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 

22.  

Gruodžio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

9-12 klasių mokinių asmeninių profesinių savybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. Vertinimas vyksta individualiai susitarus.  
 

 

 

Jurgita Sinickienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

23.  

2 d. 16 val. 
 

Dotnuvos 

bendruomenės 

centras 

Vilties g. 19, 

Dotnuva, 

Kėdainių r. 

Rajono metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda – kūrybinė 

popietė: 

„Prie židinio“.  
 

Organizuoja Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

24.  

6 d. 15 val. 
 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Konsultacija Kėdainių r. švietimo įstaigų mokytojams, klasių 

vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, neformaliojo ugdymo 

įstaigų pedagogams: 

„Patirtinio ugdymo (ugdymosi) galimybės. Geroji Whatansu 

patirtis“. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

25.  

1 d. 9 val. 
 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Tradicinių amatų 

centro Arnetų 

namas 

Radvilų g. 21, 

Kėdainiai 

V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai 

26.  

Preliminariai  

20 d. 10 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9–12/ I-

IV gimnazijos kl.) rajono etapas. 

 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt/   

iki 2022 m. 

gruodžio 

16 d. 

 

 

V. PARODOS 
 

27.  

7 d. 10 val. 
  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Ergoterapijos studijų programos ET 1 

kurso studentų rengtų Ergoterapinių priemonių parodos atidarymas ir 

priemonių  pristatymas.  
 

Parodos tikslas – pristatyti studentų sukurtas ergoterapines priemones, kurių paskirtis 

– sensomotorikos, smulkiosios motorikos ir dėmesingumo ugdymas. 

Ergoterapeutų naudojamos priemonės gali būti pritaikomos ne tik atstatant prarastas 

funkcijas, bet ir įgyjant bei lavinant naujus įgūdžius įvairiuose amžiaus tarpsniuose. 

Jos gali būti aktualios ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, siekiantiems 

lavinti ugdytinių įgūdžius ir dėmesingumą. 
  

Organizuoja Kauno kolegija. 
Danutė Čeidienė  

28.  

Gruodžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 5-6 kl. mokinių keramikos būrelio kūrybinių 

darbų paroda.  
 

Parodą parengė – Gintarė Boreišienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytoja 

metodininkė.  
Danutė Čeidienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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29.  

Gruodžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių dailės mokyklos ugdytinių ekslibrisų paroda „Ateities Kėdainiai“.  
 

 

Parodą parengė – Gina Kaukienė, Kėdainių dailės mokyklos projektų vadovė.  
 

Danutė Čeidienė 

30.  

Gruodžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Nacionalinio 1-4 klasių mokinių piešinių konkurso „Kalėdinis sapnas“ paroda.  
 

 

 

Organizuoja Kėdainių „Ryto“ progimnazija.  
Danutė Čeidienė 

31.  

Gruodžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda  ,,Nupiešk kalėdinį 

eglutės žaislą“. 
 

Organizuoja Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

Danutė Čeidienė 
 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

32.  

9 d. 10 val. 
  

Kėdainių arena 

J.Basanavičiaus 1A, 

Kėdainiai 

Vaikų sportinės žaidynės „Nykštukų šėlsmas“. 
 

Organizatoriai: Daiva Kasperiūnienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja metodininkė; 

Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ mokytoja metodininkė; Ina 

Gustienė, Kėdainių l/d „ Žilvitis“ mokytoja metodininkė.  

33.  

16 d. 15 val. 
 

M. Daukšos viešoji 

biblioteka 

Didžiosios Rinkos a. 4, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono mokinių tarybos 24-ojo gimtadienio šventė. 
 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 

34.  

Data tikslinama 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

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

Vilija Girdauskaitė 

35.  

Gruodžio mėn. 
 

Rajono mokyklose 

LMS vykdomos programos „Laikas jausti“ įgyvendinimas Kėdainių r. bendrojo 

ugdymo mokyklose. 
 

Mokymų vadovė – Tėja Lukošiūtė, programos koordinatorė, Kėdainių rajono mokinių 

taryba. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

36.  

8 d. 12 val. 
 

Šventė vyks 

nuotoliniu būdu 

Teams platformoje 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių poezijos (anglų kalba) šventė:  

„Family and Friends“. 
 

Organizuoja Kėdainių  J. Paukštelio progimnazija. 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

37.  

8 d. 16 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

 Kėdainių šviesiosios gimnazijos jubiliejus. 

 

 

Organizuoja Kėdainių šviesioji gimnazija. 
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38.  

14 d. 12 val. 
 

Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu 

Teams platformoje 

Respublikinė skirtingų gebėjimų mokinių konferencija  

„Gimtasis kraštas: dabartis ir praeitis“.  
 

Organizuoja Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

39.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Nacionalinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas 

„Kalėdinis sapnas“. 

 

 

Organizuoja Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

 

Registracija iki 

gruodžio 11 d.  

https://forms.gle/pd

wBZLcgW32EVxw

G7  

 

Priedas Nr. 3 

40.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Varpelis“ organizuojami renginiai: 

●  Sportuojantys koridoriai. 

●  Kalėdinės grupių šventės. 

● Tarptautinė arbatos diena. 

● Praktinis užsiėmimas SUP turinčių vaikų tėvams „Psichomotorinių žaidimų 

poveikis vaiko kalbos ir savireguliacijos vystymuisi“ (lektorės – Laisvė Sarulienė, 

logopedė; Vilma Judenienė, psichologė). 

● Sveikatos projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

41.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● Ugdymas karjerai. Kėdainių profesinio rengimo centre vykdomo Erasmus+ 

projekto „Eko mokykla“ veiklų sklaida – praktinis užsiėmimas Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ vaikams „Pažink profesijas kitaip“. 

● „Vaikystės teatro Kalėdos“. 

● Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų konferencija „Per 

mokslo kalnus“ (nuotolinė). 

● „Vaikystės apdovanojimų vakaras“. 

● „Vaikystės“ projektas „Meduolinės Kalėdos“. 

42.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Kalėdinių žaislų gamyba. Paroda ,,Pusnynuos nykštukai miega“. Paroda vyks 

Kėdainių r. savivaldybės M. Daukšos viešojoje bibliotekoje.  

● Vykdomas sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Aktyvūs, 

sveiki ir laimingi“. 

● Vykdomas Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

sveikatos projektas ,,Aš noriu būti laimingas“ (finansuojamas iš Kėdainių r. 

savivaldybės 2022 m. biudžeto). 

● Vykdomas Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

sveikatos projektas ,,Sveiki ir aktyvūs vaikai“ (finansuojamas iš Kėdainių r. 

savivaldybės 2022 m. biudžeto). 

● Pasakų terapijų savaitė ,,Seku seku pasaką“.  

● Pramoga ,,Nežiniukas skaičių šalyje“. 

● Popietė ,,Istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktys. Dvasios aristokratas – 

Jonas Mekas“.  

● Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė darželyje ,,Kalėdų belaukiant...“. 

43.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 
 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Advento vakaras „Leliumoj...“ 

● Kūrybinės dirbtuvės įstaigos bendruomenės nariams „Kūrybiškumo galia“ 

(finansuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos). 

● Eglutės įžiebimo šventė. 

● Vaikų, tėvų ir darbuotojų kurtų Kalėdinių žaisliukų paroda.  

44.  

Gruodžio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 
 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai: 

● Paskaita tėvams, mokytojams ,,Autizmo spektrą turinčių vaikų ugdymas“ (pagal 

Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektą ,,Mažas žmogus – didelės emocijos“). 

● Renginys, skirtas Šviesos dienai ,,Uždegsiu vakaro žibintą“.  

● Eglutės įžiebimo pramoga.  

https://forms.gle/pdwBZLcgW32EVxwG7
https://forms.gle/pdwBZLcgW32EVxwG7
https://forms.gle/pdwBZLcgW32EVxwG7
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● Šešėlių teatras.  

● Šeimos vakarai grupėse „Aš saugus, nes turiu tave“ (pagal Kėdainių r. 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą 

,,Mažas žmogus – didelės emocijos“). 

● Kalėdiniai grupių renginiai Afrikos ritmu.  

● Sveikatos projekto ,,Mažas žmogus – didelės emocijos“ baigiamasis  renginys – 

forumas-diskusija projekto dalyviams, socialiniams partneriams ,,Mažų vaikų 

didelės emocijos suaugusio akimis“. 
 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

Olimpiada Data Vieta 

55-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkursas.  

darbai parengti 

iki sausio 11 d.  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada  (11/III 

gimnazijos kl.). 

 sausio 12 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

61-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada sausio 18 d. Bus tikslinama 

70-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada sausio 20 d. Bus tikslinama 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.). sausio 24  d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10/I-II 

gimnazijos kl.) 

sausio 31 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada vasario 1 d. Bus tikslinama 

 

___________________ 


