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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. V-96 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2023 m. sausio mėn. planas 
 

Lai Naujaisiais 2023 metais gyventi būna gera! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

4 d. 10 val. 
 

LSU Kėdainių 

,,Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai  

Mokymai Kėdainių r. fizinio ugdymo mokytojams, treneriams: 

„Bavariško akmenslydžio sporto veiklų pristatymas“. 
 

Lektoriai: Vygantas Zalieckas, Lietuvos kerlingo asociacijos 

generalinis sekretorius; Žilvinas Eidukaitis, Lietuvos bavariško 

akmenslydžio rinktinės treneris.  
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

4 d. 13 val. 
 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinės 

mokyklos 

Pelėdnagių 

skyrius 

„Dobiliukas“ 

V. Koncevičiaus g. 7, 

Pelėdnagiai, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių skyriaus „Dobiliukas“ pedagogams: 

„Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa ,,Kimochis“ – 

raktas į vaiko jausmų ir emocijų pasaulį“. 
 

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

metodininkė. 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

5 d. 12 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių kalbų ir Kėdainių dailės mokyklų 

mokytojams: 

,,Bendradarbiavimo kultūros kūrimas: kaip susikalbėti švietimo 

įstaigai ir tėvams“. 
 

Lektorė – Jovita Starkutė, Švietimo inovacijų akademijos 
konsultantė. 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

4.  

5-6 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Pasaka“ ir Kėdainių l/d „Žilvitis“ 

mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai“. 
 

Lektorės: Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Gintarė Butkė, Kauno Simono 

Daukanto progimnazijos vyr. mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

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


2 

 

5.  

6 d. 10 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai mokytojams, klasių vadovams, švietimo pagalbos ir 

visuomenės sveikatos specialistams: 

„Neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio vaiko asmenybei 

prevencijos ir ankstyvosios intervencijos mokykloje algoritmas“. 
 

Lektoriai: Tomas  Jundulas, informacinių technologijų specialistas; 

Ramūnas Aušrotas, teisininkas, Rengimo šeimai asociacijos 

pirmininkas; Giedrė Kisielė, socialinė pedagogė, grupių konsultantė, 

individualios psichologijos psichoterapijos ir analizės programos 

kursantė. 
Asta Butrimaitė   

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

6.  

18 d. 13 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 (edukacinė išvyka-seminaras) 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos pedagogams: 

,,IKT programų integravimo į ugdomąją veiklą galimybės. 

Grafinio dizaino platformos Canva pristatymas“. 
 

Lektorė – Žydra Misevičienė, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos vyr. socialinė pedagogė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

7.  

23 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: 

„Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveika“. 
 

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

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

8.  

25 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Ilgalaikės programos „Mokytojo padėjėjas ugdyme: požiūris, 

funkcijos, pagalbos kryptys“ modulis (paskaita) Kėdainių ugdymo 

įstaigų mokytojo padėjėjams: 

„Mokytojo padėjėjo vaidmuo – ką reikia daryti ir ko vengti, 

pagrindiniai vaidmenys ir kaip užtikrinti sėkmingą jų 

įgyvendinimą“. 
 

Lektorė – Giedrė Skaisgirytė Kairė, VšĮ ISADD Lietuva mokymų 

koordinatorė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

https://forms.gle/

CvVB2BZDWn4r

VHZJA 

 

Pirmo užsiėmimo 

metu mokestis už 

visą 40 val. 

programą – 

50,00-70,00 Eur 

9.  

25 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: 

„Matematinių gebėjimų ugdymas“. 
 

Lektorės: Nijolė Satkauskienė, Lina Rušienė, Kėdainių l/d „Puriena“ 

mokytojos metodininkės. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

10.  

26 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: 

„Integruotas STEAM mokymas: nuo teorijos iki praktikos“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ vyr. 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/
https://forms.gle/CvVB2BZDWn4rVHZJA
https://forms.gle/CvVB2BZDWn4rVHZJA
https://forms.gle/CvVB2BZDWn4rVHZJA
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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11.  

26 d. 14 val.  
 

Kėdainių 

„Spindulio“ 

mokykla 

J. Basanavičiaus g. 99, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Kolega – kolegai: SUP turinčių mokinių 

ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ modulis (paskaita) 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos ir Kėdainių 

„Spindulio“ mokyklos pedagogams: 

„Mokytojo padėjėjo ir mokytojo santykis pamokoje“. 
 

Lektoriai: Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė; Ingrida Jurevičienė, Kėdainių 

„Spindulio“ mokyklos specialioji pedagogė metodininkė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

12.  

27 d. 11 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovatyvaus muzikinio ugdymo 

patirtys/praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ modulis 

(paskaita) Kėdainių r. muzikos mokytojams: 

„Ritmo lavinimas žaidžiant“. 
 

Lektorė – Justina Paulauskienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ vyr. 

mokytoja. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

13.  

Data tikslinama 

 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (mokymai) 

Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Aukštesnio lygio klausimų formulavimas“. 
 

Lektorė – Giedrė Lečickienė, įmonės Thinking Organisations 

vadovė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

14.  

Sausio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių „Ryto“ progimnazija; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

● Kėdainių l/d „Pasaka“. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

15.  

Sausio 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 

16.  

Sausio 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 
 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

17.  

3 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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18.  

4 d. 11 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkė:  

1. Pranešimas „Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų vaikus“ (pranešėja – 

Eglė Leikuvienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vyr. logopedė). 

2. Kiti klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Eglė Leikuvienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

19.  

4 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkė:  

1. PU programos atnaujinimo aktualijos. 

2. Kiti klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

20.  

6 d. 14 val. 
 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Ribikauskienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

21.  

12 d. 15.30 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 
Susitikimo nuorodą 

atsiųsime sausio 11 d. 

Specialistų, atsakingų už vokiečių kalbą ir metodinių būrelių 

pirmininkų, nuotolinis informacinis pasitarimas su vokiečių 

kalbos olimpiados taryba. 
 

Darbotvarkėje: olimpiados ir konkurso užduočių formato ir 

organizavimo pristatymas. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

22.  

17 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo 

Kėdainių r. savivaldybėje komandos pasitarimas. 
 

 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

23.  

18 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Karjeros ugdymo specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Kavaliauskienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24.  

24 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

25.  

12 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių anglų kalbos 11/III gimnazijos klasių 

olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

Asta Butrimaitė 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 

iki 6 d. 

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/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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26.  

16 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso darbų 

vertinimas. 
 

 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 

 iki 13 d. 

 Darbus pristatyti į 

KŠPT 5 kab. arba 

el.p. 

d.ceidiene@gmail.co

m iki 13 d.  

27.  

18 d. 

9 val., 12 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės 

etapas. 
 

9 val. – 9-10/I-II gimn. kl. 

12 val. – 11-12/III-IV gimn. kl. 
 

Robertas Bilvinas 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 

 iki 11 d. 

28.  

20 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės 

etapas. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 

 iki 18 d. 

29.  

24 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-12/I-IV gimnazijos 

klasių mokiniams. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 
iki 19 d. 

30.  

25 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos 

klasių mokiniams darbų vertinimas. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

31.  

31 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10/I-II gimn. kl.) rajono 

etapas. 

 

 

 

Asta Butrimaitė 

Dalyvių 

registracija 

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt 
iki 25 d. 

 

 

V. PARODOS 
 

32.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių r. 

savivaldybės  

M. Daukšos viešoji 

biblioteka 

Didžiosios rinkos a. 4, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Pasaka“ „Skruzdėliukų“ ir „Spindulėlių“ grupių vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Knygos skirtukas – vardu STREAMukas“. 
 

Parodą parengė: Rasa Juknevičienė, vyresnioji mokytoja; Asta Norvilienė, vyresnioji 

mokytoja, Kėdainių l/d „Pasaka“. 

 
 

33.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

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

piešinių konkurso „Kalėdinis sapnas“ darbų paroda. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

 

 

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
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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VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

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 
 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

35.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Pramoginis renginys „Lik sveika, žaliaskare“. 

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

● Sporto renginys „Žiemos linksmybės“. 

● Vykdomas sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Aktyvūs, 

sveiki ir laimingi“. 

● Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių muzikos renginys 

„Tyliai skamba lopšinėlė“. 

36.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Atsisveikinimas su eglute „Iki pasimatymo, eglute“. 

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

● Žiemos šventė „Sniego diena“. 

● Rajoninio konkurso „Gyvūnai šalia mūsų“ darbų paroda Kėdainių Mikalojaus 

Daukšos viešojoje bibliotekoje. 

37.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario g. 8, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Varpelis“ organizuojami renginiai: 
● Atsisveikinimo su Kalėdų eglute šventė. 

● Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 

● „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

 

38.  

Sausio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● „Vaikystės“ projektas „Mažųjų menininkų dirbtuvės“.  

 

 

VIII. INFORMACIJA 
 

Vasario mėn. organizuojamų olimpiadų, konkursų grafikas:  

Olimpiada Data Vieta Pastabos 

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada vasario 1 d. Kėdainių rajono 

mokyklose 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki sausio 20 d. 

34-osios Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados (8, 9–12/ I-IV gimn. kl.) šalies 

etapas. 

vasario 2 d.  Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki sausio 15 d. 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas 

(8 kl.) 

vasario 2 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki sausio 25 d. 

71-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl./ I-IV gimn. kl.) 

vasario 7 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki sausio 31 d. 

XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiada vasario 8 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki vasario 6 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/
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30-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl./ II-III 

gimn. kl.) 

vasario 9 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki vasario 6 d. 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

vasario 9 d. Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki sausio 31 d. 

32-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(10-12/II-IV gimn. kl.) 

vasario 23 d. Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki vasario 20 d. 

29-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8 

– 12 kl.) 

2023 m. olimpiados tema – „Eni beni diki daki 

– aš einu ieškoti“ (dalyviai kviečiami 

pasvarstyti žaidimo(-ų) tema) 

vasario 24 d. Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki vasario 20 d. 

Dailaus rašto konkursas „Rašom“ Kėdainių 

rajono 1-4 klasių mokiniams 

vasario mėn. Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija 

 

52-asis tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas 

2023 m. rašinio tema – „Įsivaizduok, kad esi 

superherojus, o tavo misija – visus pasaulio 

kelius padaryti saugius vaikams. Parašyk bet 

kam adresuotą laišką, jame paaiškindamas, 

kokių supergalių reikėtų šiai misijai pasiekti“ 
Daugiau informacijos:https://www.lmnsc.lt/uplf 

vasario mėn. Rajono mokyklose 

Dalyvių registracija 

https://konkursai.kedaini

ai.lm.lt 
iki vasario 28 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://www.lmnsc.lt/uplfiles/konkurso_salygos_5ptn.pdf
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/

