
 

 

Kėdainių SJMC TAU 2021/2022 m. m. II  pusmečio (kovo 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 

Kovas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 Meninės – muzikinės saviraiškos praktinis užsiėmimas „Bendravimo 

algoritmai“. 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.. 

 

3 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab./aktų salė 

 

7 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. Popierinių DIRBTINIŲ GĖLIŲ 

idėjos/gamyba. Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

8 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 Meninės – muzikinės saviraiškos praktinis užsiėmimas „Bendravimo 

algoritmai“. Vadovė – organizatorė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

SJMC, 229 kab. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių sporto pramogų 

komplekso baseinas. 
 

9 d. 

16.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 

automobilių stovėjimo aikštelė prie įvažiavimo. 
 

10 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab./aktų salė. 
 

14 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. Popierinių DIRBTINIŲ GĖLIŲ 

idėjos/gamyba. Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

15 d. 

10.00 val. 

 

15 d. 

13.00 val. 

 Meninės – muzikinės saviraiškos praktinis užsiėmimas „Bendravimo 

algoritmai“. Vadovė – organizatorė Aldona Sasnauskienė; Kėdainių 

SJMC, 229 kab. 

Praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas plaukimo baseine. 

Instruktorė/ trenerė – Jolanta Jakienė; Vilainių sporto pramogų 

komplekso baseinas. 
 



 

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 

Kovas 

 

 

17 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

21 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. Popierinių DIRBTINIŲ GĖLIŲ 

idėjos/gamyba. Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

22 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 Meninės – muzikinės saviraiškos praktinis užsiėmimas „Bendravimo 

algoritmai“. 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. 

 

23 d. 

16.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių SJMC, automobilių aikštelė prie įvažiavimo. 
 

24 d. 

14.00 val. 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

28 d. 

14.30 val. 

 Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės. Popierinių DIRBTINIŲ GĖLIŲ 

idėjos/gamyba. Lektorė – technologijų mokytoja Elvyra Skeivienė; 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 228 kab. 

29 d. 

10.00 val. 

 

13.00 val. 

 Meninės – muzikinės saviraiškos praktinis užsiėmimas „Bendravimo 

algoritmai“. 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. 

 

30 d. 

16.00 val. 

Šiaurietiško ėjimo praktinis užsiėmimas. Instruktorė – Jūratė 

Petraitienė; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 

automobilių aikštelė prie įvažiavimo. 

 

31 d. 

14.00 val. 

 

15.15 val. 

 

Kineziterapijos studija. „Įdomios, įtraukiančios, naudingos 

treniruotės!“. Kineziterapeutė – Sonata Aleknaitė; Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 222 kab. 

 

KLAUSYTOJŲ PAGEIDAVIMU! Susitikimas su  sveikatos 

priežiūros specialistais. „Probleminės odos priežiūra“. Lektorė – 

SLAUGOS KONSULTACIJŲ CENTRO „SIDABRA“ vadovė Nereta 

Stanislovienė, Kėdainių SJMC, 223 kab. 

 

 


