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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2023 m. sausio 31 d.  

įsakymu Nr. V-19 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2023 m. vasario mėn. planas 
 

Tebūnie šviesa – bus ir laisvė! 
                                                                            /Jonas Basanavičius/ 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 14 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras Kėdainių r. švietimo įstaigų pedagogams: 

,,IKT programų integravimo į ugdomąją veiklą galimybės. 

Skaitmeninių išteklių naudojimas pamokoje: „Liveworksheet“ 

aplinka“. 
 

Lektorė – Inga Kacevičienė, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

7 d. 14 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras Kėdainių r. švietimo įstaigų pedagogams: 

,,IKT programų integravimo į ugdomąją veiklą galimybės. 

Skaitmeninių išteklių naudojimas pamokoje: „Nearpod“ 

aplinka“. 
 

Lektorė – Inga Kacevičienė, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

9 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

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

„Elgesio korekcija. Aplinkos pritaikymas“. 
 

Lektorė – Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

4.  

13 d. 10 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: 

„Mokyklos edukacinių aplinkų/erdvių pritaikymas SUP 

mokiniams“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
Robertas Bilvinas 

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.  

13 d. 10 val. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6,  

Kėdainiai 

Kūrybinės dirbtuvės Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pedagogams: 

„Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“. 
 

Lektorė – Loreta Pabrinkienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

karjeros specialistė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

6.  

13 d. 13 val.  
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Sėkmingos ir pažangios asmenybės ugdymo 

link“ modulis (seminaras) Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Komunikavimo situacijos – kaip jas spręsti“. 
 

Lektorė – Aida Bilinskienė, Viešojo administravimo magistrė, 

Kėdainių kalbų mokyklos direktorė.  
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

7.  

14 d. 9 val. 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18,  

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos  „Mokytojų mokėjimo mokyti bei mokytis 

kompetencijų tobulinimas, taikant veiksmingiausias mokymosi 

strategijas mokinių aktyviam ir sąmoningam mokymuisi“ modulis 

(seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas pagal atnaujintas 

turinio programas“.  
 

Jungtinė lektorių grupė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

8.  

14 d. 9 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30,  

Kėdainiai 

Ilgalaikė profesinių kompetencijų tobulinimo programa  

„Kiekviena pamoka – kiekvieno mokinio sėkmei“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Šiuolaikinė pamoka. Samprata ir kriterijai“. 
 

Lektoriai: Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės švietimo agentūros 

Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus 

metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja; jungtinė LSU  Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos mokytojų grupė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

9.  

14 d. 9.30 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ ir 

„Žilvitis“ 

Metodinė diena Ukmergės r. ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams: 

„Gerosios patirties sklaida Kėdainių lopšeliuose-darželiuose 

„Vaikystė“ ir „Žilvitis“. 
 

Lektorės: Audra Pakštienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ direktorė, Neringa 

Vaicekauskienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“ direktorė. 
 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

10.  

14 d. 10 val. 
 

Šiaulių STEAM 

centras 

Stoties g. 11, 

Šiauliai 

Ilgalaikės programos „Įtraukiojo ugdymo veiksnių paieška. 

STEAM metodikos taikymo galimybės įgyvendinant įtraukties 

principą“ modulis (edukacinė išvyka-seminaras) Kėdainių r.  

Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos  pedagogams: 

„STEAM metodikos taikymo galimybės siekiant sėkmingo 

įtraukiojo ugdymo“. 
 

Lektorė – Sigita Gintilaitė, STEAM centro Šiauliuose vadovė. 
 

Robertas Bilvinas 

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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11.  

14 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas ir 

mokymo metodų galimybės muzikos pamokoje“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r.  muzikos mokytojams: 

„Miuziklas – vaikų ansamblinio bei chorinio atlikimo meno 

metodinė priemonė“. 
 

Lektorė – Vaiva Kriščiokaitytė, mokytoja metodininkė, edukacinių 

technologijų magistrė, studijų „KIVI“ ir „SPALVOTI SAPNAI“ 

mokytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Dalyvio mokestis – 

15,00 Eur 

12.  

15 ir 17 d.  

9 val. 
 

Jonavos Justino 

Vareikio 

progimnazija 

Chemikų g. 138, 

Jonava 

Seminaras Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojams: 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos įvadiniai mokymai 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenei“. 
 

Lektorės: Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Ingrida Rauličkienė, Alytaus 

r. Miroslavo gimnazijos mokytoja metodininkė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

13.  

20 d. 11 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių r. ugdymo įstaigų logopedams: 

„Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, 

pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“. 
 

Lektorė – Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, 

logoterapeutė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Dalyvio mokestis – 

25,00 Eur 

14.  

20 d. 11 val. 
 

Asociacija 
„Mes kitokie 

vaikai“ 
J. Basanavičiaus g. 99, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Veiksmingos švietimo pagalbos teikimas 

bendraujant ir bendradarbiaujant“ modulis (praktinės patirties 

sklaidos renginys) Kėdainių r.  socialiniams pedagogams: 

„Sensorinių erdvių pritaikymas darbui su vaikais“. 
 

Lektorė – Vilma Pilkienė,  Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

15.  

21 d. 15 val.  

 
Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Paskaita (knygos pristatymas) Kėdainių r. ugdymo įstaigų istorijos, 

pilietiškumo, etikos, tikybos ir lietuvių kalbos bei literatūros 

mokytojams, klasių vadovams: 

„Žydai Lietuvių literatūroje: nuo priešo iki sąjungininko“. 

  

Lektorius – Vytautas Toleikis, mokytojas, eseistas, kultūrininkas. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

16.  

22 ir 23 d.  

14 val. 
 

Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu  

Mokymai Kėdainių r. įstaigų darbuotojams: 

„Priekabiavimo ir smurto darbo aplinkoje probleminiai aspektai 

ir darbuotojų teisės“. 
 

Lektorius – Mindaugas Slavinskas, Kauno kolegijos Teisės katedros 

dėstytojas. 
Ingrida Neliupšienė 

Dalyvauja 

registruoti 

dalyviai 

17.  

23 d. 11 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis (seminaras) 

Kėdainių l/d „Puriena“ mokytojams: 

„Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. 
 

Lektorius – Vaidas Simonavičius, krepšinio klubo „BC SAVI“ 

vadovas, treneris. 
Asta Butrimaitė 

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/


4 

 

18.  

 23 d. 13 val. 
  

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams:  

„Kokybiškas bendravimas stiprinant bendruomenės emocinę 

gerovę“. 
 

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

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

23 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Ilgalaikės programos „Mokytojo padėjėjo vaidmuo ugdyme: 

požiūris, funkcijos, pagalbos kryptys“ modulis (paskaita) Kėdainių 

ugdymo įstaigų mokytojo padėjėjams: 

„Pagalba autizmo spektro sutrikimą turinčiam vaikui ugdymo 

procese“. 
 

Lektorė – Toma Malvicė, psichologė. 
Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

registruoti 

dalyviai 

20.  

27-28 d.  

13.30 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

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

„Mokytojo vaidmuo ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turinčių mokinių kalbą“. 
 

Lektorė – Gitana Danilevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos logopedė metodininkė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

21.  

28 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kolegialus mokymasis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovams: 

„Planavimas ir komunikacija įstaigoje. Kas svarbu?“ 
 

Lektorė – Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“ 

direktorė. 
Asta Butrimaitė 

Dalyvauja 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

22.  

28 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(praktikumas) Kėdainių l/d „Aviliukas“ mokytojams: 

„Metodinių priemonių ir socialinių istorijų kūrimas“. 
 

Lektorė – Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

23.  

Vasario mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių r. Šėtos gimnazija; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

● Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla; 

● Kėdainių J. Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“; 

● Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

24.  

Vasario mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 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 

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

Vasario 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 
 

26.  

6 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Robertas Bilvinas  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

27.  

6 d. 14.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkė:  

1.Olimpiados organizavimas. 

2. Kiti klausimai.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Lina Pravackienė 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28.  

20 d. 10 val. 
 

Asociacija 
„Mes kitokie 

vaikai“ 
J. Basanavičiaus g. 99, 

Kėdainiai  

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

20 d. 14 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Minialgaitė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

30.  

20 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rusų kalbos mokytojų pasitarimas. 
 

 

 

 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

31.  

1 d. 9 val. 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai  

55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas. 

 

 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

32.  

2 d. 9 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9-12 kl./ I-IV gimn. kl.) 

šalies etapo I dalis. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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33.  

2 d. 10 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.). 

 

 
 

 

Asta Butrimaitė 

34.  

7 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

71-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl./ I-IV gimn. kl.). 

 
 

 

 

 

Asta Butrimaitė 

35.  

8 d. 10 val. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 
Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 

 

 
 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija  

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt/ 

iki vasario 6 d. 

36.  

9 d. 12 val. 
 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas.  
 

 

 

 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija  

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt/ 

iki vasario 6 d. 

37.  

23 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

32-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl. /II-IV 

gimn. kl.). 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija  

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt/ 

iki vasario 19 d. 

38.  

24 d.  
 

Mišriuoju būdu  

 

Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkurso 

regiono etapas.  

 

 
 

Robertas Bilvinas 

Mokyklos 

registruojasi 

pačios 

https://forumas.

ktu.lt/index.php/

registracija-

mokyklai  

39.  

28 d. 10 val. 
 

Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Dailyraščio konkursas „Rašom-2023“ Kėdainių rajono 1-4 

pradinių klasių mokiniams. 
 

 
 

 

Asta Butrimaitė 

 Registracija  

https://konkursa

i.kedainiai.lm.lt/ 

iki vasario 22 d. 

 

Priedas Nr. 1 

40.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių rajono 

mokyklose 

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 
 

 

V. PARODOS 
 

41.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 6-9 kl. mokinių atvirukų paroda 

„Žiemos džiaugsmai“. 

Parodą parengė – Žydrė Špečkauskienė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokytoja. 
 

Asta Butrimaitė 

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://forumas.ktu.lt/index.php/registracija-mokyklai
https://forumas.ktu.lt/index.php/registracija-mokyklai
https://forumas.ktu.lt/index.php/registracija-mokyklai
https://forumas.ktu.lt/index.php/registracija-mokyklai
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://www.lmnsc.lt/uplfiles/konkurso_salygos_5ptn.pdf
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42.  

Nuo 13 d. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. globėjų šeimose augančių vaikų piešinių paroda „Linkėjimai 

Lietuvai“. 

Parodą  parengė – Žydrė Pavolienė, VVTAI atestuotas asmuo, Kėdainių pagalbos 

šeimai centro Globos centras. 
 

Asta Butrimaitė 

43.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų 

paroda ,,Lietuva, tu man brangi“ . 

Parodą parengė: Vilma Marušauskienė, vyr. mokytoja;  Dovilė Baltrušė, mokytoja,  

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“.  
 

Asta Butrimaitė 

44.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų iš 

antrinių žaliavų paroda ,,Muzikos instrumentai“.  

Parodą parengė:  Daiva Česaitė, mokytoja metodininkė; Irma Armalienė, mokytoja,  

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 
 

Asta Butrimaitė 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

45.  

11 d. 11 val. 
 

Didžiosios Rinkos 

aikštė  

1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų pergalingų kautynių Kėdainiuose 

kautynių minėjimas. 
 

11.00 – Šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje 

12.40 – Karių rikiuotės paradas 

13.00 – Oficiali pagerbimo ceremonija Didžiosios Rinkos aikštėje 

14.00 – Protmūšis istorine-karine tema M. Daukšos viešojoje bibliotekoje  

15.00 ir 16.00 – Istorinio filmo „Redde, quod debes. Nepriklausomybės kovos“ I dalies peržiūra M. 

Daukšos viešojoje bibliotekoje 

 

46.  

16 d. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose 

tinkluose 

Renginiai, skirti Vasario 16-ajai dienai paminėti. 
 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Ingrida Neliupšienė 

47.  

25-26 d. 10 val. 
 

Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono mokinių tarybos forumas „Emocinė kelionė“. 
 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Ingrida Neliupšienė 

48.  

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 

Ingrida Neliupšienė 
 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

49.  

Vasario – 

birželio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Rajoninis ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas:  

„Man svarbi žemė dėl mūsų ateities“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių l/d „Žilvitis“. 
 

 

Priedas Nr. 2 
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50.  

Vasario 1 d. – 

kovo 1 d.  
 

Kėdainių Juozo 

Paukštelio 
progimnazija 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Respublikinis 5-8 kl. mokinių integruoto lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos kūrybinių darbų konkursas: 

„Skaičių pasaulyje“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

 

Priedas Nr. 3 

51.  

Vasario 1 d. – 

kovo 1 d.  
 

Kėdainių r. 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 
Mechanizatorių g. 4,  

Miegėnų k., 
Kėdainių r. 

Rajoninio 2-4 pradinių kl. mokinių integruotas anglų kalbos, pasaulio pažinimo bei 

dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualus konkursas: 

„MY FAVOURITE SEASON“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla. 

 

 

 

Priedas Nr. 4 

52.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario g. 8, 

Kėdainiai 

Respublikinis specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų projektas: 

,,Žodis – ne žvirblis“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių l/d „Varpelis“. 
 

Priedas Nr. 5 

53.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

IX nacionalinis vaikų piešinių konkursas: 

„Lietuvos paukščiai 2023“.  
 

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

Priedas Nr. 6 

54.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario g. 8, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Varpelis“ organizuojami renginiai: 
● Viktorina priešmokyklinių grupių vaikams „Mažoj širdelėj Lietuva“. 

● Užgavėnių šventė „Lūžo ledo tiltai“ įstaigos bendruomenei. 

● Darželio gimtadienio šventė. 

● Įstaigos projektas „Emocijų suvokimas ir kalbinė raiška“ 5-6 m. amžiaus 

ugdytiniams. 

● Sveikatos projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

55.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai:  

● Mokymai l/d  „Puriena“ pedagogams  „Darbas su išmaniąja lenta“.  

● Vasario 16-osios minėjimas-akcija  „Laiškai Gediminui“. 

● Šventė „Lietuva – tai aš ir tu“. 

● Užgavėnių šventė „Oi žiemužę išvarysim!“ 

● Paroda „Mąstymo žemėlapius kuriu kartu su šeima“. 

● Kūrybinių darbų paroda „Laiškai Gediminui“. 

56.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai:  
● Tautinis pilietinis projektas  „Trispalvė vaikystė“. 

● Piešiniai ant pastato langų. 

● Renginys valstybės atkūrimo dienai „Kaip pažinti Lietuvą?...“. 

57.  

Vasario mėn. 
 

Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

 Skroblų 8, 

Josvainiai 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro organizuojami renginiai: 

● Sveikatiados projektas „Užsiimk joga su Sveikatiada“. 

● Renginys „Švęskime Lietuvą“.  

● Vasario 16-ajai skirta iniciatyva „Mano Lietuvėlėj – sukas malūnėliai“. 

● Projektas „Duonos kelias“.   
● Šėlsmas darželio kieme „Užgavėnių blynai“. 
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58.  

Vasario mėn. 
 Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai:  
● Ilgalaikis sveikatingumo projektas „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. 

● Ilgalaikis projektas „Mano žemė – Lietuva“.  

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

● STEAM veiklos  „Gamtos išdaigos“. 

● Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Aktyvūs, sveiki ir 

laimingi“. 

59.  

Vasario mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

●  Projektas „Kelionė į sveikos Vaikystės šalį“. 

●  Respublikinis gerosios patirties renginys „Tapu Tapu – pažintis su darželiu“. 

 

 

VIII. INFORMACIJA 
 

Kovo mėn. organizuojamų renginių grafikas:  

Renginys Data Vieta 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų 2-4 pradinių 

klasių mokinių integruota anglų-lietuvių kalbų 

konferencija „My hobbies“ – „Mano pomėgiai“ 

kovo 1 d.  

12 val. 

Konferencija vyks nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Priedas Nr. 7 

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) 

kovo 3 d. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras  

Registracija  

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

iki vasario 28 d. 

Respublikinė jaunimo konferencija „Tavo 

pasirinkimas“ 

kovo 15 d. Kėdainių „Atžalyno“  gimnazija 

 

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA kovo 16 d.  Kėdainių r. mokyklos 

Respublikinė etnokultūrinė konferencija „Etninė 

kultūra ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“ 

kovo 16 d.  Kėdainių l/d „Puriena“ 

Priedas Nr. 8 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada iki  kovo 24 d. Olimpiados vieta tikslinama 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias 

pradinukas“ Kėdainių rajono 2-4 pradinių kl. 

mokiniams 

kovo 28 d.  Kėdainių „Ryto“ progimnazija 

 

___________________ 

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

