
 

 
 

Kėdainių SJMC TAU 2021/2022 m. m. II  pusmečio (sausio mėn.) užsiėmimų tvarkaraštis  

Data Užsiėmimų temos, lektoriai, vieta 

Mėnuo 
Diena, 

valanda  

SVEIKATOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO fakultetas 

Sveikatos stiprinimas. Neformali globa ir slauga namų aplinkoje 

KULTŪROS IR MENO fakultetas 

Taikomasis menas ir dailieji amatai. Kultūros raiška 

Sausis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. TAPYBA AKVARELE,  1 

dalis. Dovanokite SAU galimybę patirti spalvų terapiją! 

Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

4 d. 

13.00 val. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto 

pramogų komplekso baseinas.. 

 

5 d. 

15.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 

automobilių stovėjimo aikštelė prie įvažiavimo. 
 

10 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. TAPYBA AKVARELE,  2 

dalis. Dovanokite SAU galimybę patirti spalvų terapiją! 

Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

11 d. 

10.00 val. 

13.00 val. 

 

 

17.00 val. 

 Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė –

organizatorė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių SJMC, 229 kab. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių sporto pramogų 

komplekso baseinas. 
 

Lietuvos „Žinijos“ draugijos Pozityvistų ir Senjorų klubų seminaras-diskusija „AR MUS VEIKIA HOROSKOPŲ ENERGETIKA“. 

Lektoriai: VU doc. dr. Artūras Bautrėnas, energetinių seminarų vedėjas Jeronimas Laucius. NUOTOLINIU BŪDU Zoom platforma.  

Prisijungti: https://us02web.zoom.us/j/87056149922?pwd=ditmUTNWQThTYmcxREpQS29QeHhoZz09  

Meeting ID: 870 5614 9922. Passcode: fmkWM5. 

12 d. 

15.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 

automobilių stovėjimo aikštelė prie įvažiavimo. 
 

17 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. PIEŠIMAS SMĖLIU, 1 

dalis. Puiki galimybė atpalaiduoti savo pojūčius, jausmus 

lape... Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių SJMC, 228 kab. 

PATVIRTINTA 

Kėdainių SJMC direktoriaus 

2021-09-01 Nr. V-110 

https://us02web.zoom.us/j/87056149922?pwd=ditmUTNWQThTYmcxREpQS29QeHhoZz09


 

Data Užsiėmimų temos, lektoriai, vieta 

Mėnuo 
Diena, 

valanda  

SVEIKATOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO fakultetas 

Sveikatos stiprinimas. Neformali globa ir slauga namų aplinkoje 

KULTŪROS IR MENO fakultetas 

Taikomasis menas ir dailieji amatai. Kultūros raiška 

Sausis 

 

 

18 d. 

10.00 val. 

13.00 val. 

 

 Muzikos/dainavimo praktinis užsiėmimas. Vadovė –

organizatorė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių SJMC, 229 kab. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto 

pramogų komplekso baseinas. 

 

20 d. 

13.00 val. 

 

 

 

14.00 val. 

AKTUALI TEMA! KVIEČIAME į susitikimą teisiniais klausimais su Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnais. Susitikimo dalyviai diskutuos apie senjorų saugumą, siekiant išvengti vagysčių bei sukčiavimo atvejų, bus įteikta 

dalomoji prevencinio pobūdžio medžiaga. Policijos pareigūnai aiškinsis, kokios problemos labiausiai neramina senjorus, kokia 

prevencinė pagalba būtų aktualiausia, ar senjorai saugiai jaučiasi savo gyvenamojoje aplinkoje. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras, II a. holas, 229 kab. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

24 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. PIEŠIMAS SMĖLIU, 2 

dalis. Puiki galimybė atpalaiduoti savo pojūčius, jausmus 

lape... Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

25 d. 

13.00 val. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių rekreacijos ir sporto 

pramogų komplekso baseinas. 

 

26 d. 

13.30 val. 

 

15.00 val. 

KLAUSYTOJŲ PAGEIDAVIMU! „Amžinos tiesos mechaniškai nepersiduoda, kiekviename laikmetyje jos turi gimti naujai iš 

žmogaus vidaus...“. LIETUVIŲ KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ CIKLAS, 1 dalis. Dalyvauja Kauno kolegijos ir Kėdainių SJMC 

lektorius Romualdas Mišeika; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 229 kab. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 

automobilių aikštelė prie įvažiavimo. 

 

27 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

31 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. PIEŠIMAS SMĖLIU, 3 

dalis. Puiki galimybė atpalaiduoti savo pojūčius, jausmus 

lape... Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

 


