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Kėdainių SJMC TAU 2021/2022 m. m. I  pusmečio (spalio mėn.) užsiėmimų tvarkaraštis  

Data Užsiėmimų temos, lektoriai, vieta 

Mėnuo 
Diena, 

valanda  

SVEIKATOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO fakultetas 

Programa: Sveikatos stiprinimas 

Programa: Neformali globa ir slauga namų aplinkoje 

KULTŪROS IR MENO fakultetas 

Programa: Taikomasis menas ir dailieji amatai 

Programa: Kultūros raiška 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 d. 

 

 

 

AKTYVAUS POILSIO STOVYKLA Palangoje (2 d.) – tik užsiregistravusiems dalyviams. Registracijos mokestis – 5 Eur. 

Kėdainių SJMC projektas „DRAUGIŠKA SENJORAMS BENDRUOMENĖ“. Pėsčiųjų ištvermės žygis pajūriu. Sveikatinimo mankštos. 

Poilsio namai „Palanga Centrum“, Palanga. Vadovė – kūno kultūros mokytoja Jolanta Jakienė. Koordinatorė – Jūratė Vaitonienė. 

5 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 

 Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė – renginių 

organizatorė, režisierė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, aktų salė 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų 

kompleksas (Parko g. 6, Vilainiai). 
 

6 d. 

16.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė Petraitienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, automobilių stovėjimo 

aikštelė prie įvažiavimo. 
 

7 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos ir teigiamų 

rezultatų nestokojančios treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

11 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. MANDALA – meditacija, 

kurioje dominuoja grožio ir pusiausvyros dėsniai (unikalia 

taškavimo technika)“, 1 – oji dalis. Lektorė – vyr. technologijų 

mokytoja Elvyra Skeivienė; Kėdainių SJMC, 2 a. holas. 

12 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 

 

 

 

 

Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė – renginių 

organizatorė, režisierė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, aktų salė 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų 

kompleksas (Parko g. 6, Vilainiai). 
 

14 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos ir teigiamų 

rezultatų nestokojančios treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 
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Data Užsiėmimų temos, lektoriai, vieta 

Mėnuo 
Diena, 

valanda  

SVEIKATOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO fakultetas 

Programa: Sveikatos stiprinimas 

Programa: Neformali globa ir slauga namų aplinkoje 

KULTŪROS IR MENO fakultetas 

Programa: Taikomasis menas ir dailieji amatai 

Programa: Kultūros raiška 

Spalis 18 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. MANDALA – meditacija, 

kurioje dominuoja grožio ir pusiausvyros dėsniai (unikalia 

taškavimo technika)“, 2 – oji dalis. Lektorė – vyr. technologijų 

mokytoja Elvyra Skeivienė; Kėdainių SJMC, 2 a. holas. 

19 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 

 

 
Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė – renginių 

organizatorė, režisierė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, aktų salė 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų 

kompleksas (Parko g. 6, Vilainiai). 
 

20 d. 

16.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė Petraitienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, automobilių stovėjimo 

aikštelė prie įvažiavimo. 
 

21 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos ir teigiamų 

rezultatų nestokojančios treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

26 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 

 

 

 

 

 

Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė – renginių 

organizatorė, režisierė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, aktų salė 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų 

kompleksas (Parko g. 6, Vilainiai). 
 

27 d. 

16.00 val. 

 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė Petraitienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, automobilių stovėjimo 

aikštelė prie įvažiavimo. 

 

28 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos ir teigiamų 

rezultatų nestokojančios treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

 


