
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

ŠVIETIMO SKYRIUS 
 

DARBO PLANAS 
2021 m. birželio mėnuo 

 

I. RENGINIAI 
 

Data Laikas Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

7 d. 9 val. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras,  

LSU Kėdainių 

,,Aušros“ progimnazija 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinis brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Irina Jančiukienė 

Lina Adomaitienė 

 

7 d. 9 val. Kėdainių ,,Atžalyno“ 

gimnazija, 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokyklinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Gintaras Petrulis 

Olga Zaborskienė 

9 d. 9 val. Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija 

Biologijos valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Tereza Sotnik 

11 d. 9 val. Kėdainių ,,Atžalyno“ 

gimnazija, 

Šviesioji gimnazija, 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

Informacinių technologijų 

valstybinis brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Gintaras Petrulis 

Violeta Liutkienė 

Olga Zaborskienė 

14 d. 9 val. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras, 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Užsienio kalbos (anglų) 

klausymo, skaitymo ir rašymo 

dalys valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Irina Jančiukienė 

Antanas Petreikis 

16 d. 9 val. Kėdainių specialioji 

mokykla 

Geografijos valstybinis 

brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Juozas Jančius 

18 d. 9 val. LSU Kėdainių 

,,Aušros“ progimnazija, 

Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija 

Matematikos valstybinis 

brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Rita Naruševičienė 

Jūratė 

Kavaliauskienė 

21–23 

d. 

9 val. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras,  

 Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Užsienio kalbos (anglų) 

kalbėjimo dalis valstybinis 

brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Irina Jančiukienė 

Antanas Petreikis 

22–23 

d. 

9 val. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Užsienio kalbos (rusų) 

kalbėjimo dalis valstybinis 

brandos egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Violeta Liutkienė 

Gintaras Petrulis  

25 d. 9 val. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Istorijos valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Irina Jančiukienė 

28 d. 9 val. Kėdainių specialioji 

mokykla 

Chemijos valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė 

Juozas Jančius 



30 d. 9 val. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Užsienio kalbos (rusų) 

klausymo, skaitymo ir rašymo 

dalys valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė  

Violeta Liutkienė 

Gintaras Petrulis 

Liepos 

2 d. 
9 val. Kėdainių specialioji 

mokykla 

Fizikos valstybinis brandos 

egzaminas. 

Vilma Lukšienė  

Juozas Jančius 

 

II. ORGANIZACINIAI DARBAI 
 

Rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimas.  

 

Brandos egzaminų pagrindinės sesijos organizavimas. 

 

Darbas su duomenų perdavimo sistema KELTAS. 

 

Pasirengimas vykdyti konkursus Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos ir Kėdainių lopšelio-

darželio „Aviliukas“ direktoriaus pareigoms eiti. 
 

Dalyvavimas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų posėdžiuose. 

 

III. STEBĖSENA 
 

Brandos egzaminų vykdymas. 

 

Dieninių vasaros poilsio stovyklų mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, organizavimas ir 

vykdymas. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų veiklos, paslaugų kokybės priežiūra.  

 

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimas (tikslinės lėšos): NVŠ veiklos koordinavimas vasarą. 

 

IV. ŽINIOS 
 

Data Kur pateikti Atsiskaitymai Kam 

pateikti 

15–19 

d. 

El. p. 

rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 

Dieninių vasaros poilsio stovyklų 

vaikams, gaunantiems nemokamą 

maitinimą, pedagoginės ataskaitos 

(skenuotos). 

Rytui 

Tamašauskui 

(tel. 69 564) 

29 d. El. p. 

rasa.petretiene@kedainiai.lt 

Laisvos vietos Kėdainių lopšeliuose-

darželiuose. 

Rasai 

Petrėtienei 
 

V. INFORMACIJA 
 

Švietimo skyriaus 720 kab. birželio 8–10 d. bus išduodami brandos atestatų blankai (turėkite 

paraišką, jei neatsiuntėte el. paštu). 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas Pakartotinėje sesijoje – 2021 m. liepos 

20 d. 9 val. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje.  

 



Pasibaigus brandos egzaminų sesijoms, vykdymo ir vertinimo centro direktorius dėl apmokėjimo už 

2021 m. brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą teikia informaciją Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiajai specialistei Giedrei Liekei, 

715 kab. ir el. p. giedre.lieke@kedainiai.lt  . 

 

Iki liepos 9 d. dieninių vasaros poilsio stovyklų mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, 

finansines ataskaitas teikite Apskaitos skyriaus buhalterei Ingridai Paulauskienei (tel. 69 508) el. p. 

ingrida.paulauskiene@kedainiai.lt 

 

Skelbiamas kvietimas NVŠ teikėjams papildomai teikti NVŠ programų, pagal kurias būtų galima 

dirbti 2021 m. rugsėjo 13 d.–gruodžio mėn., paraiškas. Dėl registracijos į ŠMIR kreiptis tel. 69 592, 

el. p. juoleta.rimkute@kedainiai.lt. Dėl informacijos ir konsultacijų kreiptis į Savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrių (tel. 69 564, el. p. rytas.tamasauskas@kedainiai.lt). NVŠ 

programos paraiškos forma ir kiti dokumentai teikiami Savivaldybės administracijos priimamajame 

(J. Basanavičiaus g. 36, 101 kab.) iki rugpjūčio 6 d. Plačiau žr. atmintinę (www.kedainiai.lt / 

Veiklos sritys/ Švietimas / Veikla / Neformaliojo vaikų švietimo tikslinis finansavimas / 2021 m. 

(antroji pusė) NVŠ atmintinė). 

 

 

 

L. e. p. skyriaus vedėja                   Vilma Dobrovolskienė 

 

 

 

 

P.S. Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą. 
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