
 

 

 

 

2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, tel.  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

 

Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas, jo 

forma 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 

1.  Bendrinės anglų 

kalbos mokymai 

pažengusiems 

2018-01-09 

2018-01-11 

2018-01-16 

2018-01-18 

2018-01-23 

2018-01-25 

2018-01-30 

16:30 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Bendrinės anglų kalbos 

tobulinimas pažengusiems. 

Katrina 

Karlsons, 

savanorė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

2.  Bendrinės anglų 

kalbos mokymai 

pradedantiesiems 

2018-01-09 

2018-01-11 

2018-01-16 

2018-01-18 

2018-01-23 

2018-01-25 

2018-01-30 

17:30 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Bendrinės anglų kalbos mokymai 

pradedantiesiems. 

Katrina 

Karlsons, 

savanorė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

3.  Seminaras  

„Ugdymo kokybės 

tobulinimas 

naudojantis 

nacionalinio mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatais“ 

2018-01-16 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Mokyklų 

vadovams, 

pavaduotojams, 

mokytojams, 

švietimo 

specialistams.  

Seminaro metu bus analizuojami 

standartizuotų testų duomenys. 

Kokią informaciją pateikia 

duomenys mokiniui, mokytojui, 

tėvams bei mokyklos vadovams? 

Iš pateiktų duomenų galima 

matyti tobulintinas sritis. Turime 

galimybę pažvelgti į mokinius 

„duomenų akimis“. Kalbėsime, 

kaip pateikti testų duomenis 

mokiniui bei jo tėvams. 

Vitalija 

Bujanauskienė, 

Utenos švietimo 

centro 

direktorė. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Turėti savo mokyklos 

antrokų, ketvirtokų, 

šeštokų, aštuntokų 

ataskaitas. Mokinio ir klasės- 

nereikia. 

 

Nemokamas 

Registracija  

iki sausio 11 d. 
pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-01-04 įsakymu Nr. VK-1 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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4.  Pozityvios tėvystės 

mokymai bei 

konsultacijos 

2018-01-12 

2018-01-26 

13:00 Salako 

pagrindinė 

mokykla 

Tikslinė grupė  Psichologė 

Genovaitė 

Vadaišienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

5.   Seminaras 

praktikumas 

„Ištieskime ranką 

jaunajam talentui“ 

2018-01-29 

  

10:00 Zarasų  meno 

mokykla 

Šalies 

neformaliojo 

ugdymo muzikos 

mokyklų 

fortepijono 

specialybės 

mokytojai 

Nacionalinės Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio menų 

mokyklos mokytojas 

metodininkas Justas Dvarionas 

pristatys muzikinių kūrinių 

interpretavimo aktualijas. 

Zarasų meno 

mokyklos 

mokytoja 

ekspertė 

Danguolė 

Petrašiūnienė 

 

Išsamesnė infprmacija  

tel. 30579 

pedag.centras@zarasai.lt 

  

TAU RENGINIAI 

1.  Paskaita „Klimato 

ypatumai ir kaita. 

Orų pokyčiai ir 

sveikatos problemų 

ryšys.“ 

2018-01-11 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Lektorė, fizinių mokslų daktarė 

klimatologė Audronė Galvonaitė 

aptars klimato kaitos ypatumus ir 

su klimato bei orų kaita susijusius 

veiksnius. Atsakys į klausytojų 

pateiktus klausimus. 

Dr. Audronė 

Galvonaitė, 

Dr. Manefa 

Miškinienė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com   

 

2.  Praktinis užsiėmimas 

„Knygų klubas“ 

2018-01-18 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

„Knygų klubo“ užsiėmimas.  

 

Doc. Irena 

Baliulė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com   

3.  Paskaita „Sveika 

gyvensena ir 

gyvenimo kokybė“. 

2018-01-25 12:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

aktų salė  

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Lektoriai pateiks informaciją apie 

sveikos gyvensenos ypatumus, 

įtaką sveikatai ir kokybiškam 

gyvenimui. 

Prof. Algirdas 

Raslanas 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com   

METODINIAI RENGINIAI 

1.  Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2018-01-24 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

socialiniai 

pedagogai 

Prevencinių programų įgyvendinimo 

rajono mokyklose aktualijos. 

Jaunius Bertulis tel. 51785 

metod.centras@zarasai.lt  

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Respublikinis etikos 

konkursas 11-12 

klasių mokiniams 

Nuo 

2018-01-08 

iki  

2018-02-23 

  11-12 kl. 

mokiniai 

Internetu  

www.etikai.lt 

 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:metod.centras@zarasai.lt
http://www.etikai.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
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2.  Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

2018-01-10 9:00-

13:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

11 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

3.  47-ojo tarptautinio 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso 

darbų vertinimas 

2018-01-10  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Mokiniai  

iki 15 m. 

Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

4.  51- oji Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiada 

 

2018-01-12 9:00-

12:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

5.  50-asis Lietuvos 

mokinių jaunųjų 

filologų konkursas 

2018-01-15  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

6.  56-oji Lietuvos 

mokinių  

chemijos olimpiada 

2018-01-19 9:00-

13:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

7.  Respublikinis etikos 

konkursas 9-10 klasių 

mokiniams 

Nuo  

2018-01-22 

iki 

2018-02-02 

  9-10 kl. mokiniai Internetu 

www.etikai.lt 

 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

 

8.  Respublikinis  

anglų kalbos 

konkursas  

9-10 kl. mokiniams 

2018-01-23 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-10 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

9.  Lietuvių  kalbos ir 

literatūros olimpiada 
Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

2018-01-25 9:00-

13:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

10.  Lietuvos mokinių 

informatikos 

olimpiada  

III etapo 

I dalis 

2018-01-26 

 Zarasų 

rajono 

mokyklose 

8-12 kl. mokiniai 

II etapo dalyviai 

Informacija 

www.lmio.mii.vu.lt 

 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

 

http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.etikai.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmio.mii.vu.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
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11.  21-oji Lietuvos 

mokinių filosofijos 

olimpiada 

2018-01-29  Zarasų 

rajono 

mokyklose 

10-12 kl. 

mokiniai 

Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785  

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-01-03 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų  

rajono 

mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-01-10 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės mokyk-

los mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai  

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-01-17 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazijos   
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-01-24 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Antazavės  

Juozo Gruodžio 

gimnazijos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

5.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-01-31 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai  

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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6.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-01-02 

2018-01-09 

2018-01-16 

2018-01-23 

2018-01-30 

8:00- 

14:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

psichologė 

 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

7.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-01-08 

2018-01-15 

2018-01-22 

2018-01-29 

13:00- 

16:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

logopedė 

Liuba 

Venediktova 

specialioji 

pedagogė 

 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

 

 

 

 

2018-01-02 

2018-01-09 

2018-01-16 

2018-01-23 

2018-01-30 

13:00- 

17:00 

 

RENGINIAI GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, GLOBOTINIAMS (GIMK) 

1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-01-02 

2018-01-09 

2018-01-16 

2018-01-23 

2018-01-30 

 

17:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Esami globėjai/ 

įtėviai 

Būsimi/esami globėjai/įtėviai 

gaus profesionalaus psichologo 

konsultacijas ir galės savo 

problemas spręsti individualiu 

lygmeniu, pagal poreikį paslaugą 

priartinant prie kliento namų.  

Psichologė Tikslinė grupė 

2017-2018 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Krepšinio 3 x 3 

varžybos 

2018-01-10 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų 

,,Ąžuolo“ gimnazijos, Zarasų 

Pauliaus Širvio progimnazijos, 

Salako pagrindinės mokyklos, 

Turmanto pagrindinės mokyklos 7-

8 ir 9-10 klasių merginų ir vaikinų 

komandos. 

 Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 

@gmail.com 

2.  Krepšinio 3 x 3 

varžybos 

2018-01-17 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų 

,,Ąžuolo“ gimnazijos III-IV klasių 

merginų ir vaikinų komandos. 

 Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 

@gmail.com 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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3.  Stalo teniso varžybos 2018-01-24 9:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų 

,,Ąžuolo“ gimnazijos, Salako 

pagrindinės mokyklos, Turmanto 

pagrindinės mokyklos 2002 metų 

gimimo ir jaunesnių mokinių 

merginų ir vaikinų komandos. 

 Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 

@gmail.com 

4.  Krepšinio varžybos 2018-01-31 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų Pauliaus 

Širvio progimnazijos, Salako 

pagrindinės mokyklos, Turmanto 

pagrindinės mokyklos 7-8  klasių 

merginų ir vaikinų komandos. 

 Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 

@gmail.com 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 


