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Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.  

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS 

„SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles). 

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202 

 

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems 

SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT907300010170751901, 

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras) ne vėliau kaip 2 dienos iki renginio pradžios. 

   

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data Plano priemonė Vieta Atsakingas asmuo 

Lapkričio mėn. 

antradieniais ir 

ketvirtadieniais 
 

18.30–20.00 val. 

Mokymai pagal 60 val.  KTP „Lietuvių kalba – 

ukrainiečiams“. Lektorė Neringa Ašmenaitė 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

ir nuotoliniu būdu 

A. Taparauskienė 

Lapkričio mėn. 

antradieniais ir 

ketvirtadieniais  
 

18.00–19.30 val. 

Mokymai pagal 60 val. KTP „Lietuvių kalba – 

ukrainiečiams“. Lektorė Janina Aleksandravičienė 

Kaišiadorių r. 

Žiežmarių 

gimnazija 

A. Taparauskienė 

Lapkričio mėn. 

antradieniais ir 

penktadieniais 
 

 18.00–19.30 val. 

Mokymai pagal 60 val. KTP „Lietuvių kalba – 

ukrainiečiams“. Lektorė Birutė Preikšaitienė 

Pravieniškės 

(buvusios 

 S. Tijūnaičio 

pagrindinės 

mokyklos 

patalpos) 

A. Taparauskienė 

Lapkričio mėn. 

antradieniais - 

9.30 val.  

ketvirtadieniais - 
 

10.00 val. 

Mokymai pagal 40 val. KTP „Anglų kalba pradedantiesiems 

„Elementary“ 55+. Lektorė Danutė Guščiuvienė. Daugiau 

informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt  

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 3 d. 

9.30 val. 

 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir 

panaudojimas siekiant jo pažangos. 

Respublikinė konferencija pagal 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai: sėkmės, 

sunkumai ir jų įveika“ I modulį „Įtrauktis – teisė būti kartu“. 

Dalyvio mokestis 2,00 Eur. Registracija sistemoje 

www.semiplius.lt iki lapkričio 3 d. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

šventosios 

Faustinos 

mokykla - 

daugiafunkcis 

centras 

A. Taparauskienė 

https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles
mailto:rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt


 

Lapkričio 3 d. 

10.00 val. 

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį.                  

Respublikinė konferencija ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Patirtinė veikla darželyje - sėkmingiausias metodas vaiko 

pažangai“. Dalyvio mokestis  2,00 Eur. Registracija sistemoje 

www.semiplius.lt iki lapkričio 3 d.  Daugiau informacijos     

el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Žaslių g. 34, 

Gudiena, 

Kaišiadorių r. 

 

A. Taparauskienė 

Lapkričio 3 d. 

11.00 val. 

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

80 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeniniai 

nuotolinio ir hibridinio mokymo sprendimai“ 

II modulis „Palaikant mokymo įvairovę nuotolinėje klasėje“ 

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytojams. Lektorė Edita 

Rabizaitė. Grupė suformuota. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Nuotoliniu būdu A. Taparauskienė 

Lapkričio 4 d. 

9.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

6 val. seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su 

zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“ Vilniaus 

rajono švietimo įstaigų logopedams. Lektorė Eglutė 

Šliauterienė. Dalyvio mokestis – 22 Eur. Registracija 

sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 3 d. Daugiau 

informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Rinktinės g. 50, 

Vilnius 
G. Juzukonienė 

Lapkričio 4 d. 

11.00 val. 

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

1.1.Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

80 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeniniai 

nuotolinio ir hibridinio mokymo sprendimai“ 

V modulis „Inovacijos nuolatiniame mokytojų profesiniame 

tobulėjime“ Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytojams. 

Lektorė Edita Rabizaitė. Grupė suformuota. Daugiau 

informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

 

Nuotoliniu būdu A. Taparauskienė 

Lapkričio 7 d. 

15.00 val. 

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

1.1.Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

80 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeniniai 

nuotolinio ir hibridinio mokymo sprendimai“ 

V modulis „Inovacijos nuolatiniame mokytojų profesiniame 

tobulėjime“ Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytojams. 

Lektorė Edita Rabizaitė. Grupė suformuota. Daugiau 

informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Nuotoliniu būdu A. Taparauskienė 

Lapkričio 8 d. 

13.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti 

reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas. 

40 val. KTP - bendravimo įgūdžių programa „Nuo konflikto 

iki saviempatijos ir bendradarbiavimo“. (II dalis). Lektorė  

Rita Nemira Truskauskienė. Grupė suformuota. Daugiau 

informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

šventosios 

Faustinos 

mokykla 

 

 

 

A. Taparauskienė 

http://www.semiplius.lt/
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt


Lapkričio 9,   

15, 17 d. 

14.00 val. 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

1.1.Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų 

kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų 

kontekste“. 

II ir III moduliai „Mokomojo dalyko programa ir metodinės 

įgyvendinimo rekomendacijos“; „Pamokos planavimas ir 

organizavimas ugdant kompetencijas“ (2 sesijos) Kaišiadorių 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo tiksliųjų ir gamtos 

mokslų pedagogams. Registracija sistemoje www.semiplius.lt 

Lektorė Rigonda Skorulskienė. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

 

Nuotoliniu būdu 

 

A. Taparauskienė 

Lapkričio 11 d.  

10.00 val.  

6 val. seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Kai technikos nepadeda arba egzistencinis požiūris į 

perdegimo prevenciją“ Žaslių pagrindinės mokyklos 

pedagogams. Lektorė Janina Klimantavičienė. Registracija 

sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 10 d. Daugiau  

informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Birštono kultūros 

centras,  

Jaunimo g. 4, 

Birštonas 

G. Juzukonienė 

Lapkričio 15 d. 

13.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti 

reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas.  

40 val. KTP - bendravimo įgūdžių programa „Nuo konflikto 

iki saviempatijos ir bendradarbiavimo“. (III dalis). Lektorė  

Rita Nemira Truskauskienė. Grupė suformuota. Daugiau 

informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

šventosios 

Faustinos 

mokykla 

 

 

 

A. Taparauskienė 

Lapkričio 17 d. 

14.00 val. 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

Tarptautinės programos „Socialiniai tinklai: nauda ir 

pavojai” pristatymas ir praktinis 4 val. seminaras pagal 40 

val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Socialiniai tinklai: 

nauda ir pavojai“. Renginys skirtas  mokytojams, klasių 

vadovams, klasių kuratoriams, socialiniams pedagogams, 

psichologams bei tėvams. Lektoriai Vaiva Stanionė, Gintautas 

Katulis, Ema Pakeltytė. Registracija ir informacija apie 

renginį . https://www.vaivastanione.lt/erasmus-projektas/ iki 

lapkričio 16 d. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos 

el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

Vaclovo Giržado 

progimnazija 

G. Juzukonienė 

Lapkričio 18 d.  

12.00 val.  

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

8 val. seminaras „Efektyvus mokymas ir mokymasis. Kaip 

pritaikyti tai savo pamokoje?“  pagal 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai: sėkmės, 

sunkumai ir jų įveika“. Lektorė Aida Šimelionienė. Dalyvio 

mokestis nustatomas po renginio atsižvelgiant į dalyvių 

skaičių. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 

16 d. Daugiau  informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

G. Juzukonienė 

Lapkričio  

21-25 d. 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 

              „MOKYMOSI SILUETAI“ 

Kaišiadorių rajono įstaigų organizuojamų 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių planą 

skelbsime atskiru raštu. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Rajono įstaigose 

 

A. Taparauskienė 

 

http://www.semiplius.lt/
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
https://www.vaivastanione.lt/erasmus-projektas/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt


Lapkričio 21 d. 

10.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

6 val. seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su 

zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“ Vilniaus 

rajono švietimo įstaigų logopedams. Lektorė Eglutė 

Šliauterienė. Dalyvio mokestis – 22 Eur. Grupė suformuota. 

Daugiau informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Šiaulių „Rasos“ 

progimnazija  
G. Juzukonienė 

Lapkričio 25 d. 

10.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti 

reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas. 

Stažuotė Kaišiadorių, Vilniaus, Panevėžio, Trakų suaugusiųjų 

mokyklų mokytojams pagal 40 val. KTP „Suaugusiųjų 

bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant emocinio 

saugumo“.  

III modulis „Socialinis ir emocinis saugumas – mokymosi 

kelio pradžia“. Grupė suformuota. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt   

Panevėžio 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras  

 

A. Taparauskienė 

 

Gruodžio 2 d. 

12.00 val. 

 

Registracija iki 

11.29 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti 

reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos  „Saugaus 

darbo pagrindai“ seminaras ugdymo įstaigų vadovams, 

pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, atvejo 

vadybininkams pagal 6 val. mokymus „Vaiko teisių 

užtikrinimas ugdymo įstaigose“. Lektorė juristė/teismų 

mediatorė Raimonda Joskaudienė. Dalyvio mokestis 

priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Registracija sistemoje 

www.semiplius.lt iki lapkričio 29 d. Daugiau informacijos el. 

p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt   

 

 

 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

A. Taparauskienė 

 

Lapkričio 30 d.  

14.00 val. 

II prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai 

ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

Gerosios patirties seminaras „Kalbininkai įsivertinimo metodų 

labirinte“  pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„(Į)(si)vertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir 

savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys 5-12 

klasėse“. Jungtinė lektorių grupė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. 

Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 28 d. 

Daugiau  informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

 

Nuotoliniu būdu 

 

G. Juzukonienė 

Lapkričio mėn. 

Formuojama grupė. Seminaras ,,Vaikų turizmo renginių 

organizavimo tvarka ir dokumentai“ pagal ilgalaikę 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Saugaus darbo 

pagrindai“. Dalyvio mokestis – 22 Eur. Registracija sistemoje 

www.semiplius.lt  iki lapkričio 15  d. Daugiau informacijos el. 

p. gintare.juzukoniene@gmail.com  

 

Nuotoliniu būdu  /   

savarankiško 

mokymosi būdu, 

naudojantis 

mokymų įrašu 

 

G. Juzukonienė 

 

Lapkričio mėn. 

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, 

ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija ir 

informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt  

Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

ir nuotoliniu būdu 

 

A. Taparauskienė 

mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:gintare.juzukoniene@gmail.com
mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
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Lapkričio mėn. 

Formuojama grupė. Skaitmeninio raštingumo kursai (80 akad. 

val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. 

Registracija ir informacija el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt. Paskelbus datas, 

registracija vyks elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Nuotoliniu būdu A. Taparauskienė 

Lapkričio mėn. 

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 akad. 

val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. 

Registracija ir informacija el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt Paskelbus datas, 

registracija vyks elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

ir nuotoliniu būdu 

 

A. Taparauskienė 

Lapkričio mėn. 
Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje 

http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202  

 

Nuotoliniu būdu 

A. Taparauskienė 

G. Juzukonienė 

G. Genevičienė 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Lapkričio 7 d. 

15.00 val. 

Pedagogų teminės grupės „Kaip pasirengti pradinio ugdymo 

mokytojui įvairių dalykų atnaujinto ugdymo turinio 

diegimui?“ susirinkimas. Moderuoja R. Sausaitienė. Daugiau 

informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

G. Juzukonienė 

Lapkričio 9 d. 

14.30 val. 

Pedagogų teminės grupės „Atnaujinto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio dermė“ nuotolinis 

susirinkimas. Moderuoja L. Čekaitienė. Dalyviai – direktorių 

pavaduotojai ugdymui. Daugiau informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Nuotoliniu būdu G. Juzukonienė 

Lapkričio 22 d. 

14.00 val. 

Pedagogų teminės grupės „SUP vaikai neformaliajame 

ugdyme“ susirinkimas. Moderuoja Inga Armanavičiūtė, Rūta 

Stankienė. Daugiau informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

šventosios 

Faustinos 

mokykla - 

daugiafunkcis 

centras 

G. Juzukonienė 

Lapkričio 24 d. 

14.00 val. 

Pedagogų teminės grupės „Kaip keisis švietimo pagalbos 

specialistų veikla diegiant atnaujintą ugdymo turinį?“ 

susirinkimas. Moderuoja Asta Šimaitė, Rūta Stankienė. 

Daugiau informacijos el. p. 

gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

šventosios 

Faustinos 

mokykla - 

daugiafunkcis 

centras 

G. Juzukonienė 

Visą mėnesį 

Metodinių arba mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių 

rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, 

nuotolinio mokymosi, atnaujinto ugdymo turinio diegimo, 

įtraukiojo ugdymo  ir kitomis aktualiomis temomis. Priemones 

prašome teikti el. paštu:gintare.juzukoniene@kaisiadorysssc.lt 

Nuotoliniu būdu G. Juzukonienė 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

Lapkričio 15 d. 

9.30–13.30 val. 
Lietuvos mokinių informatikos olimpiados mokyklos etapas Mokyklose R. Saikauskienė 

Lapkričio 17 d.  

10.00 val. 

Rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. 

Registracija iki lapkričio 11 d.                                                             

el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių ŠSC 

jaunimo centras 

„Mazgas“ 
R. Saikauskienė 

mailto:ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
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Lapkričio 29 d. 

11.00 val.    

Rajono 3 klasių mokinių teisinių žinių viktorina „Būk 

saugus“. Registracija iki lapkričio 16 d.                                                                   

el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Kaišiadorių 

Vaclovo Giržado 

progimnazijos 

aktų salė 

R. Saikauskienė 

RENGINIAI / VEIKLOS SU KAIŠIADORIŲ ŠV. FAUSTINOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIAIS 

Lapkričio 16 d.    

 

„Menų ir atradimų diena“  

Kviečiama prisijungti iki 20-ies  mokinių 

 

Kaišiadorių r. 

Rumšiškių 

lopšelis-darželis 

 

Sigita 

Černiauskienė 
(direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui) 

 

N. Armonavičienė  

KITI RENGINIAI 

Lapkričio 22 d.  

10.00 val. 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI 

SILUETAI“: 

Edukacinė išvyka į Žaslių tradicinių amatų centrą 

„Karameliniai saldainiai“ rajono suaugusiųjų neįgaliųjų 

grupei. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt  

Žaslių tradicinių 

amatų centras 

A. Taparauskienė 

 

Lapkričio 24 d.  

13.00 val. 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI 

SILUETAI“: 

Edukacinė išvyka į Žaslių tradicinių amatų centrą „Žvakių 

liejimas“. Daugiau informacijos el. p. 

ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt 

Žaslių tradicinių 

amatų centras 

A. Taparauskienė 

 

Data ir laikas 

tikslinami 

 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI 

SILUETAI“: paskaita suaugusiems rajono gyventojams. 

 

 

Nuotoliniu būdu 

 

 

A. Taparauskienė 

 

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“ 

Kuratorė Rima Saikauskienė – rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt  

Lapkričio 9, 16, 

23 d. 

12.00 val. 

TAU ansamblio repeticijos. Vadovė Olytė Stakienė 

Kaišiadorių ŠSC 

jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 9, 16, 

23 d. 

10.00 val. 

TAU dailės studijos užsiėmimai. Vadovas Jonas Katkevičius 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 8, 15, 

22, 29 d. 

11.00 val. 

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Vadovė Tatjana 

Prakapienė 

Kaišiadorių 

kultūros centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 3 d. 

12.00 val. 

Žiežmarių TAU skyriaus paskaita „Kaišiadorietiška virtuvė“ 

knygos pristatymas. Autorė Nijolė Adukonienė. 

Žiežmarių 

kultūros centras 
R. Saikauskienė 

mailto:rima.saikauskiene@kaisiadorysssc.lt
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Lapkričio 4 d. 

10.00 val. 

Kaišiadorių TAU paskaita „Jūs esate tai, ką jūs valgote. 

Pilnaverčio ilgaamžiškumo siekiamybė“. Lektorius Gintaras 

Kublickas 

Kaišiadorių ŠSC 

jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 7 d. 

12.00 val. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

protmūšis „Išmanus senjoras“. 

Kaišiadorių ŠSC 

jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 10 d.  

10.00 val. 

Žaslių TAU skyriaus nariams paskaita „Optika“. 

Optometrininkė Rasa Kybartienė 

Žaslių kultūros 

centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 10 d.  

12.00 val. 

Žiežmarių TAU skyriaus nariams paskaita „Optika“. 

Optometrininkė Rasa Kybartienė 

Žiežmarių 

kultūros centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 10 d.  

18.00 Val. 
Miuziklas „Elisabeth“.  

Kauno valstybinis 

muzikinis teatras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 11 d.  

10.00 Val. 

Kaišiadorių TAU nariams paskaita „Optika“. Optometrininkė 

Rasa Kybartienė 

Kaišiadorių ŠSC 

jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 11 d.  

11.30 Val. 

Rumšiškių ir Žaslių TAU nariams užsiėmimas „Mankšta 

vandenyje“. 

Kaišiadorių ŠSC 

Sportinio ugdymo 

skyrius 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 15 d.  

10.00 Val. 

Kaišiadorių TAU paskaita-praktinis užsiėmimas „Sveikas 

judėjimas“. Lektorė Kornelija Norvilaitė. 

Kaišiadorių 

Algirdo 

Brazausko 

gimnazija 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 21 d.  

10.00 Val. 

Kaišiadorių TAU užsiėmimas „Juvelyrika“. Juvelyrė Ramunė 

Povilaitė. 

Kaišiadorių ŠSC 

Jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 22 d. 

11.00 val. 

Kaišiadorių, Žaslių, Žiežmarių ir Rumšiškių TAU skyrių 

protmūšis „Ką žinome apie Europos Sąjungą?“. Protmūšio 

vedėjas Tautvydas Krilavičius 

Rumšiškių 

kultūros centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 24 d. 

10.00 val. 

Žaslių TAU skyriaus paskaita „Jūs esate tai, ką jūs valgote. 

Pilnaverčio ilgaamžiškumo siekiamybė“. Lektorius Gintaras 

Kublickas 

Žaslių kultūros 

centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 24 d. 

12.00 val. 

Žiežmarių TAU paskaita „Jūs esate tai, ką jūs valgote. 

Pilnaverčio ilgaamžiškumo siekiamybė“. Lektorius Gintaras 

Kublickas 

Žiežmarių 

kultūros centras 
R. Saikauskienė 

Lapkričio 25 d. 

10.00 val. 
Filmo „Netyčinė meilė“ (LRT mediateka)  peržiūra 

Kaišiadorių ŠSC 

Jaunimo centras 

„Mazgas“ 

R. Saikauskienė 

Lapkričio 29 d. 

10.00 val. 

Kaišiadorių Tau paskaita-praktinis užsiėmimas su 

kineziterapijos dėstytoja doc. Vilma Dudoniene. 

Kaišiadorių ŠSC 

Sportinio ugdymo 

skyrius 

R. Saikauskienė 

PARODOS 

Lapkričio mėn. Kaišiadorių TAU Dailės studijos darbų paroda 

Kaišiadorių ŠSC 

Neformaliojo 

švietimo skyrius 

R. Saikauskienė 

 

 

Pastaba. Esant būtinybei pasiliekame teisę keisti renginio datą, laiką ir vietą. 

_________________ 


