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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-54 

 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m.  gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 11 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai  

 

Ilgalaikės programos „Sėkmingos ir pažangios asmenybės ugdymo 

link“ modulis (praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytojams: 

„IT panaudojimas neformaliajame ugdyme“. 
 

Lektorės – Dolores Soberon Merce, mokytoja; Laima Rumbienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių kalbų mokykla. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

5 d. 10 val. 
 

Kėdainių r. 

Krakių  

M. Katkaus 

gimnazija 

Kauno g. 26, 

Krakės, 

Kėdainių r. 

Konferencija rajono ir šalies švietimo įstaigų mokytojams: 

„Mokinių pasiekimus ir pažangą lemiantys veiksniai“.  
 

Lektoriai: Vilija Targamadzė, socialinių mokslų habilituota mokslų 

daktarė, edukologė; Alanas Magyla, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijos direktorius; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Dubysos aukštupio 

mokyklos direktorius; Asta Cironkienė, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijos mokytoja metodininkė; Neringa Širkienė, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Sandra Varkalaitė, 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja; Rūta 

Meškauskaitė, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos vyr. 

mokytoja; Daiva Dubinkienė, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijos mokytoja metodininkė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

3.  

6 d. 13 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

 

Praktinės patirties sklaidos renginys Kėdainių rajono švietimo įstaigų 

vadovams ir mokytojams: 

„Projektų, finansuotų Kėdainių rajono savivaldybės ir valstybės 

biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, 

pristatymas Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos bendruomenėje“. 
 

Lektoriai: Lina Adomaitienė, direktorė; Nerijus Leikus, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

registruoti dalyviai 

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

11 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko emocinis ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės“ modulis (praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių 

l/d „Aviliukas“ mokytojams: 

„Socialinio emocinio ugdymo programos įvertinimas. 

Apibendrinimas“. 
 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

5.  

11 d. 14 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Praktinės patirties sklaidos renginys LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pradinių klasių mokytojams: 

„Metodinės priemonės „Klausant pasakos, mokausi pažinti raides“ 

pristatymas“. 
 

Lektorė – Rita Kerzienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vyr. 

mokytoja. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

6.  

13 d. 15 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:  

„Patyriminė (STEAM) veikla gamtamokslinėms kompetencijoms 

ugdyti“. 
 

Lektorė – Vaida Klevinienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos vyr. 

mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

7.  

16 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 

(seminaro I dalis) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Elgesio korekcija. Aplinkos pritaikymas“. 
 

Lektorė – Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

8.  

17 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 

(seminaro II dalis) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Elgesio korekcija. Aplinkos pritaikymas“. 
 

Lektorė – Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I dalies 

klausytojai 

9. 1 

17 d. 15 val. 
 

M. Katkaus 

memorialinis 

muziejus 

Ažytėnai,  

Kėdainių r. 

 

Ilgalaikės programos „Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procese“ modulis (edukacinė išvyka-seminaras) Kėdainių r. istorijos 

ir pilietiškumo ugdymo mokytojams: 

„Lietuvių tautosakos ir papročių kūrybingo panaudojimo istorijos 

ir pilietiškumo ugdymo pamokose būdai ir galimybės“. 
 

Lektorės:  Aušrelė Sereikienė, mokytoja; Irma Marčienė, mokytoja, 

Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija. 
 

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/
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10.  

18 d. 9 val. 
 

Kėdainių r. 

Vilainių m/d 

„Obelėlė“ 
Melioratorių g. 26, 

Vilainiai,  

Kėdainių r. 

Praktinės patirties sklaidos renginys rajono ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams: 

„STEAM metodikos elementų taikymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“. 
 

Lektorės: Ilma Fedaravičienė, vyr. mokytoja; Audronė Jonavičienė, 

mokytoja metodininkė; Lina Survilienė, mokytoja, Kėdainių r. Vilainių 

m/d „Obelėlė“. 
 Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

11.  

18 d. 10 val. 
 

Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokymo centras 

S. Dariaus ir  

S. Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Mokyklos bendruomenės telkimas 

įgyvendinant įtraukties principą švietime“ modulis (seminaras) 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogams: 

„Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikinėje 

organizacijoje. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai 

komunikacijai mokykloje kurti“. 
 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, Švietimo, verslo, NVO organizacijų 

konsultantė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

12.  

18 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės dabarties 

mokykloje“ modulis (seminaras) Kėdainių dailės mokyklos ir rajono 

ugdymo įstaigų dailės mokytojams: 

„Žmogaus vidinė refleksija pasitelkiant įvairius meninės kūrybos 

metodus ir priemones“. 
 

Lektorė – Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijos vyr. mokytoja. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

13.  

19 d. ir 25 d. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Praktinės patirties sklaidos renginys Kėdainių l/d „Vaikystė“ ir 

Panevėžio l/d „Pasaka“ ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams: 

„STEAM atradimų dėžutė“. 
 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

14.  

26 d. 9.30 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 
Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojams 

(dalyvauja Alytaus l/d „Volungėlė“ komanda, Alytaus l/d „Šaltinėlis“ 

komanda, Kėdainių r. ikimokyklinių įstaigų komandos – 1 vadovas ir 2 

mokytojai): 

,,Mokytis lauke – įdomu, naudinga, linksma. Vaiko pažangos ir 

pasiekimų lauko veiklose matavimas“. 
 

Lektoriai: Aušra Plytnikaitė, Alytaus l/d ,,Volungėlė“ direktorė; Jurgita 

Krasnickaitė-Saulėnienė, Alytaus l/d ,,Volungėlė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; Audra Pakštienė, Kėdainių l/d ,,Žilvitis“ 

direktorė. 
 Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

15.  

26 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinė diena Kėdainių ir Utenos rajonų švietimo įstaigų 

psichologams: 

„Psichologinės pagalbos veiklų ypatumai: realijos ir galimybės“. 
 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė. 
Danutė Čeidienė 

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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16.  

26 d. 11 val. 
 

Krakės, 

Kėdainių r. 

Edukacinė išvyka-seminaras Kėdainių r. ugdymo įstaigų 

bibliotekininkams: 

„Žydiškoji kultūra – netradicinis ugdymas, papročiai, kulinarinis  

paveldas“. 
 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

17.  

26 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: idėjos 

ir naujos galimybės“ modulis (seminaro I dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai“. 
 

Lektoriai: Laura Lipkytė, psichologė; Tomas Simonavičius, mokytojas, 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“; Vaidas Simonavičius, vyr. mokytojas, 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

18.  

26 d. 14 val. 
  

Kėdainių r. 

Surviliškio V. 

Svirskio 

pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Komunikacinės, asmeninės, socialinės ir 

psichologinės refleksijos įtaka pedagogo darbe“ modulis (paskaita) 

Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Savirefleksija pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą 

mokymąsi“. 
 

Lektorės: Rasa Tamašauskienė, vyr. mokytoja; Jurgita Sinickienė, vyr. 

mokytoja, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

27 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: idėjos 

ir naujos galimybės“ modulis (seminaro II dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai“. 
 

Lektoriai: Laura Lipkytė, psichologė; Tomas Simonavičius, mokytojas, 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“; Vaidas Simonavičius, vyr. mokytojas, 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja I dalies 

klausytojai 

20.  

28 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba  
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Paskaita Kėdainių r. švietimo įstaigų darbuotojams: 

„Pilietinis pasipriešinimas“. 
 

Lektorius – Gintautas Jakštys, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo 

departamento prie KAM Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

iki gegužės 15 d. 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

21.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

● Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

● Kėdainių „Spindulio“ mokyklos; 

● Kėdainių l/d „Vaikystė“; 

● Kėdainių l/d „Varpelis“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, 

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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22.  

Gegužės mėn.  
 

Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami kovo 

ir balandžio 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 

 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

23.  

5 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų komandų pasitarimas 

dėl Kėdainių miesto šventės.  
 

 

Kėdainių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos vadovė Audra Pakštienė 

Vilija Girdauskaitė 

Iš įstaigos 

kviečiame 

dalyvauti vieną  

iš vadovų ir 

vieną kūrybišką 

mokytoją. 

24.  

9 d. 15 val.  
Pristatymas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Mokinio individualaus ugdymo plano pristatymas švietimo 

įstaigų VGK pirmininkams ir pagalbos mokiniui specialistams.  

 

 

 

 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

25.  

17 d. 14 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. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

26.  

24 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Darbotvarkėje: metodinių priemonių pristatymas ir kiti klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Alma Sungailienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

27.  

6 d. 9 val.  
 

9 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

 Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 
 

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados 

darbų vertinimas 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

registruoti 

mokiniai 

28.  

6 d. 11.30 val. 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

27-osios ekonomikos ir verslo olimpiados šalies etapas.  
 

Dalyvauja: 

Ernestas Granauskas, Nedas Kondrackis, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

  
Danutė Čeidienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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29.  

9-13 d. 
 

Rajono 

mokyklose 

Kėdainių rajono 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias 

matematikas“. 
 

Papildoma informacija: 

Užduotys bus išsiųstos į mokyklų el. paštus. Mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus sudaryta 

darbų vertinimo komisija. Apdovanoja mokykla. 
 

Vilija Girdauskaitė 

30.  

10 d. 10 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai  

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 

 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

 Registracija: 

https://konkur

sai.kedainiai.l

m.lt/ iki 

gegužės 6d. 

31.  

12 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

13 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 
 

 

 

 

 

 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiados darbų 

vertinimas. 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

 Registracija: 

https://konkur

sai.kedainiai.l

m.lt/ iki 

gegužės 10 d. 

32.  

13 d.  
 

Zarasų profesinė 

mokykla  

Šaltinių g. 46, 

Dimitriškių km., 

Zarasai  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja: 

Aistė Tilvikaitė, Kėdainių r. Akademijos gimnazija; Beata Baltrūnaitė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija; Smiltė Jakovleva, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
 

Vilija Girdauskaitė 

33.  

20 d. 9 val. 
Rajono mokyklose 

ir KŠPT 

 

20 d. 12 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

 

 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiados darbų 

vertinimas. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

https://konkur

sai.kedainiai.l

m.lt/ iki 

gegužės 18 d. 

34.  
Data 

tikslinama 

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 
Robertas Bilvinas 

 

 

V. PARODOS 
 

35.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 6 kl. mokinės Vytės Gaudėšiūtės kūrybinių 

darbų paroda. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

36.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ugdytinių ir jų tėvelių piešinių paroda „Vyturėli, ačiū 

tau, aš saulelę jau matau“. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

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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37.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono piešinių konkurso „Atgimstančio pavasario simbolis“ kūrybinių darbų 

paroda.  
 

Parodos organizatorės: Nijolė Satkauskienė, Kėdainių l/d „Puriena“ mokytoja 

metodininkė; Jūratė Vaiginienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja 

metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

38.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso geriausių darbų paroda. 
 

Parodos organizatorės: Ernesta Zabutkienė, mokytoja metodininkė; Eglė Kirsienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

39.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai  

 

NVŠ programos „Aš galiu“ 4 kurso mokinės Martynos Buklytės nuotraukų 

paroda „Žydinti Lietuva“. 
 

Parodos organizatorė – Kėdainių kalbų mokykla.  

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

40.  

7-8 d. 11 val. 
 

Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių r. mokinių savivaldos institucijų pavasario forumas. 

 
 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

41.  

Data 

tikslinama 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

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

Vilija Girdauskaitė 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

42.  

2-27d. 
 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinės mokyklos 

internetinėje 

svetainėje: 
https://www.labunavos

mokykla.lt/  

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Mano kiemo šluota“. 
 

Organizatorius – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius. 

Priedas 1 
Kūrybinių darbų 

nuotraukas siųsti 

iki 27 d., el. paštu 

m.d.dobiliukas@

gmail.com 

43.  

5 d. 14 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 

Raiškiojo skaitymo konkursas Kėdainių miesto ir rajono ugdymo įstaigų 2-5 

klasių mokiniams „Visos eilės Tau, Mamyte“. 
 

Organizatorius – Kėdainių kalbų mokykla. 

44.  

12 d. 12 val.  
 

Nuotoliniu būdu 

Respublikos poezijos ir dramos šventė „What Makes Us Happy“. 
 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
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45.  

19 d. 9.30 val. 
 

Nuotoliniu būdu 

Rajono Kėdainių l/d „Pasaka“ ir Kėdainių l/d „Puriena“ ikimokyklinio 

amžiaus vaikų mįslių popietė „Menu mįslę keturgyslę“. 
  

Organizatorės: Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Rasa Juknevičienė; Kėdainių l/d „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Nijolė Satkauskienė. 

46.  

27 d. 9 val.  
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Sporto renginys „IX Olimpinės žaidynės“. 
 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 

47.  

31 d. 10 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 
Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro šventė 

„Ei, mažiukai, duokim garo!“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

Kolektyvai 

kviečiami 

registruotis iki 

23 d. 

48.  

Gegužės-birželio 

mėn.  

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių muzikos šventė „Mažieji talentai“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Puriena“. 
 

Priedas 2 

49.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai: 
● Iniciatyva „Judanti klasė 2022“, skirta Ukrainos vaikams.  

Šūkis „Judam už Ukrainos vaikus. Būkite sveiki ir saugūs kartu“. 

● Tarptautinė šeimos diena „Mums smagu, kai mes kartu“.  

50.  

Gegužės mėn. 

 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

 Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 
● Respublikinio projekto ,,Poezijos pavasarėlis“ ugdytinių, jų tėvelių ir mokytojų 

kūrybinių darbų paroda ,,Vyturėli, ačiū tau“. 

● Pramoginis-sportinis renginys, skirtas tarptautinei šeimos dienai ,,Sportas ir 

šeima – visada kartu“. 

● Mokomoji praktinė veikla ,,Ką aš žinau apie vaistus?“. 

● Mokomoji praktinė veikla ,,Aš grupėje. Ribos ir taisyklės“. 

●  STEAM projektas ,,Vabalų karalystėje“. 

● Pedagogų ir ugdytinių inscenizuota pasakėlė ,,Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis“. 

● Pramoginis renginys ,,Uždarom darželio vartelius“. 

51.  

Gegužės mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

 Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai  
 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Pramoga „Įstaigos sporto šventė“ Kėdainių arenoje su tėvais šeimos dienai 

paminėti. 

● „Judėjimo savaitė“. 

● Akcija „Mankštų karuselė“. 

● Kūrybinių darbų paroda „Graži mūsų šeimynėlė“. 

● Gamtosauginis projektas „Rūšiuoju ir kuriu“. 

● Gamtosauginis projektas „Švarinkime aplinką ir žaiskime“. 

● Tarptautinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių muzikos šventė „Mažieji 

talentai“. 

● Tarptautinis ekologinis-socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“. 

● Iniciatyva „Žemė mylinčio žmogaus rankose“ (asociacija „Gyvoji planeta“). 

● Dalyvavimas ENO medžių sodinimo dienose „Plant and care for peace“. 
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52.  

Gegužės mėn. 

 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“  

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 
● Šeimos šventė „Žaidimų vakaras“. 

● Vaikystės miesto muzikos diena. 

● Priešmokyklinukų šventė „Iš žaislų šalies...“. 

Vykdomi projektai ir akcijos: 

● Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2022“, III etapas. 

● Bendruomenės akcija „Kuriame savo darželį“. 

● „Vaikystės“ pikniko savaitė „Gėlėta staltiesė“. 

 

___________________ 


