
 

 

 

 

2018 M. VASARIO 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 

2018-02-06 

2018-02-08 

2018-02-13 

2018-02-15 

2018-02-20 

2018-02-22 

2018-02-27 

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 

2018-02-06 

2018-02-08 

2018-02-13 

2018-02-15 

2018-02-20 

2018-02-22 

2018-02-27 

17:30 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Bendrinės anglų kalbos mokymai 

pradedantiesiems. 

Katrina 

Karlsons, 
savanorė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

3.  GIMK mokymai 

socialiniams 

darbuotojams 

2018-02-02 

2018-02-07 

2018-02-12 

2018-02-15 

2018-02-21 

2018-02-26 

13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Tikslinė grupė 7 dienų (30 akad. valandų) 

trukmės mokymai pagal įvadinių 

GIMK mokymų programą. 
 

Ina 

Bardinskienė, 

Genovaitė 
Vadaišienė 

Registracija telefonu: 

51785 arba 8 626 77194 

(Ina Bardinskienė) 
Pažymėjimo kaina 0,58 

eurų 

4.  Seminaras 

„Be streso, 

neperdegęs ir 

laimingas. Ar taip 

gali būti?“ 

2018-02-07 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojai,  

socialiniai 

darbuotojai ir 

pedagogai, 

psichologai 

Socialinių ir emocinių 

kompetencijų stiprinimas siekiant 

gerinti emocinį klimatą, siekti 

darnos, įgyti žinių, nuostatų ir 
įgūdžių būtinų sveikatai stiprinti. 

Laima 

Milovančevičė, 

psichologė – 

psichoterapeutė, 

Svetlana 

Vilkauskienė 

Registracija iki 2018-02-05 

(tel. 8 385 51785) 

Pažymėjimo kaina 0,58€ 

Informacija: Visuomenės 
sveikatos biuras,  

tel. 8 657 79982 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-01-31 įsakymu Nr. VK-11 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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5.  Seminaras 

„Tiltai iš pradinės į 

pagrindinę mokyklą: 

meninio skaitymo 

kokybės siekiniai ir 

aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų 

ugdymas“ 

2018-02-19 9:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Seminaro tikslas pateikti 

praktinės veiklos pavyzdžių ir 

teorinių žinių, modernių ir 

inovatyvių metodų bei būdų, kaip 
išugdyti raštingą, kūrybišką bei 

skaitantį mokinį pradinėje 

mokykloje; dalintis pedagoginio 
darbo patirtimi kaip dirbama su 

atnaujinta  lietuvių kalbos 

pradinio ugdymo Bendrąja 

programa. 

Laimutė 

Lumbienė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Pažymėjimo kaina 0,58 

eurų. 

Išsamesnė informacija 

 tel. 8 610 19978, 
laimute.lumbiene@gmail.c

om  

6.  Seminaras „Emocinis 

intelektas – asmeninio 

efektyvumo pamatas“ 

2018-02-19  Zarasų žemės 

ūkio 

mokykla 

Zarasų žemės 

ūkio mokyklos 

bendruomenė 

Seminaro metu sužinosite, kokie 

elgesio ir mąstymo stereotipai 

trukdo ir kokie padeda sukurti 
motyvuojančią atmosferą 

darbinėje ir asmeninėse srityse. 

Lidija 

Laurinčiukienė,
žurnalistė, 

švietimo ir verslo 

konsultantė. 

Pažymėjimo kaina 0,58 

euro. 

Išsamesnė informacija 
ŽŪM, tel.  +37068520914 

7.  Fotoparoda  

„Misija Sibiras‘17“ 

Vasaris  Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

 Siekdami, jog 2017 m. 

ekspedicijos akimirkos pasiektų 
visą Lietuvą, atkurtos Lietuvos 

100-mečio proga, kviečiame 

apsilankyti parodoje.  

Gintarė 

Laurikėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

8.  Respublikinė 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių 

paroda, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 
100-mečiui paminėti 

„Mano Lietuva 
žemėlapyje“   

 
 

 

 

2018-02-15  Zarasų 
„Lakštingalos“ 

mokykla 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Parodos tikslas – suteikti 
galimybę ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų saviraiškai, pozityvios 
patirties sklaidai, skatinti 

geriausius darbus pateikti 

pedagogų bendruomenei ir 
visuomenei. 

Irena 
Bagdanavičienė 

Informacija  
telefonu  

8 385 51362 

mailto:laimute.lumbiene@gmail.com
mailto:laimute.lumbiene@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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PROJEKTO „BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYSE“ RENGINIAI 

1.  Konsultacinis 

pasitarimas 
savižudybių 

prevencijos klausimais. 

2018-02-08 10:00  Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba. 

Tikslinė grupė 

pagal registraciją. 

 

Antanas Grižas  

psichologas, lektorius 
sertifikuotas  

pagal „Living Works“ programą, 

Valija Šap,  

psichologė, savižudybių  
prevencijos projekto „Kupiškio 

algoritmas“ vadovė,  

aptars savižudybių prevencijos 
koordinavimo komisijos 

sudarymo, prevencijos programos 

ir priemonių plano rengimo ir 

įgyvendinimo, mokymų vedimo 
ir kt. klausimus. 

Antanas Grižas  

Valija Šap, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija 

Nadiežda Matušova 
tel. 8 69813009 

nad.matusova@gmail.com 

2.  Mokymai pagal 

ASIST programą. 

2018-02- 

19-20 

2018-02-

22-23 

8:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė 

pagal registraciją. 
 

„ASIST“ mokymais rengiami 

pagalbos teikėjai, atliksiantys 
pirmosios pagalbos intervenciją, 

stiprinančią norą gyventi. 

Tyrimai rodo, kad „ASIST“ 

mokymus baigę dalyviai jaučiasi 
geriau pasirengę ir norintys 

padėti žmonėms, galvojantiems 

apie savižudybę. 

Antanas Grižas, 

Valija Šap 
Nadiežda 

Matušova 

Informacija 

Nadiežda Matušova 
tel. 8 69813009 

nad.matusova@gmail.com 

 

TAU RENGINIAI 

1.  Paskaita „Lietuvos 

rašytojai 

Nepriklausomos 

Lietuvos kūrime.“ 

2018-02-08 12:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

salė 

Trečiojo amžiaus 
universiteto 

klausytojai 

Lektoriai aptars Lietuvos 
rašytojų, poetų dalyvavimą 

Nepriklausomos Lietuvos 

kūrime. 

Dr. Irena 

Baliulė, 

Vasilijus 

Trusovas, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 
8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com   
 

2.  Praktinis užsiėmimas 

„Lietuvai – 100“ 

2018-02-15 11:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Akcija viešose erdvėse „Lietuvai 

-100“. Linkėjimai Lietuvai ir 

zarasiškiams. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com   

mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
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3.  Klaipėdos jaunimo 

teatro spektaklis 

„Mūsų miestelis“ 

(Rokiškio kultūros 

centre). 

2018-02-26 16:40 Išvykstama 

nuo Zarasų 

savivaldybės 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Visuotinio lėkimo, 

susvetimėjimo, savanaudiškumo 

ir nuolatinio bandymo gyventi 

pagal planą kontekste spektaklis 
„Mūsų miestelis“ atsigręžia į 

amžinybės akivaizdoje 

gyvenančių paprastų žmonių 
likimus bei ieško jų prasmės. 

Spektaklis nagrinėja esminius 

klausimus: kodėl gyvename? Kas 

yra meilė? Kas yra mirtis? Kas 
yra laikas ir kodėl jo 

nevertiname? Kas bus, kai mūsų 

laikas pasibaigs? Vaidina V. 
Masalskis ir kt. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com 

 

Bilieto kaina 12 eurų 
 

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

2018-02-01  

 

10:00 Zarasų r. 

savivaldybės 

viešoji 
biblioteka 

5-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
tel. 51785 
metodinis@zarasai.lt 

2.  66-oji Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiada  

2018-02-02 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 

3.  67-oji Lietuvos 

mokinių matematikos 

olimpiada 

2018-02-09 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 

4.  Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiada 
 

2018-02-12 9:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

5-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

5.  16-oji Lietuvos 

mokinių astronomijos 

olimpiada 

2018-02-13   5-12 kl. mokiniai Internetu 
www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

mailto:nad.matusova@gmail.com
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.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
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6.  25-oji Lietuvos 

mokinių rusų k. 

olimpiada 

2018-02-13 9:00 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.  Rajoninė 7-8 kl.  

rusų k. olimpiada 

2018-02-13 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

7-8 kl. mokiniai  Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

8.  28-oji Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiada 

2018-02-27 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-12kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
tel. 51785 
metodinis@zarasai.lt 

9.  24-oji Lietuvos 

mokinių ekonomikos 

irverslo olimpiada 

2018-02-28 10:00 Lietuvos 

regionuose 

11-12kl. mokiniai Registracija internetu 

iki 2018 m. vasario 25 d. 

Informacija www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

10.  7-oji geografijos 

olimpiada  
„Mano gaublys“ 

2018-02-28  Zarasų 

rajono 

mokyklose 

6-8 kl. mokiniai 

 
Internetu 
www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-02-07 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Dusetų Kazi-

miero Būgos 

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 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-02-14 

 

 

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 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2018-02-21 

 

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 

http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2018 m. vasario mėnesio renginiai 6 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-02-28 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
(I aukštas) 

Salako 

pagrindinės 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-02-06 

2018-02-13 

2018-02-20 

2018-02-27 

8:00- 

14:00 

 

Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 
Genovaitė 

Vadaišienė  
psichologė 

 

Būtina registracija: 
ppt@zarasai.lt 
tel. 51785 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-02-05 

2018-02-12 

2018-02-19 

2018-02-26 

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 

 

 

 

 

2018-02-06 

2018-02-13 

2018-02-20 

2018-02-27 

13:00- 

17:00 

 

 

RENGINIAI GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, GLOBOTINIAMS (GIMK) 

1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-02-06 

2018-02-13 

2018-02-20 

2018-02-27 

17:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Esami globėjai/ 
įtėviai 

Būsimi/esami globėjai/įtėviai gaus 
profesionalaus psichologo konsulta-

cijas ir galės savo problemas spręsti 

individualiu lygmeniu, pagal poreikį 

paslaugą priartinant prie kliento. 

Psichologė Tikslinė grupė 

 

2017-2018 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Krepšinio varžybos 2018-02-07 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos,  Salako 

pagrindinės mokyklos, Turmanto pagrindinės mokyklos 9-

10 klasių merginų ir vaikinų komandos. 

Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 
@gmail.com 

2.  ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

2018-02-13 9:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 
mokykla 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos, Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos, Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos, 

Salako pagrindinės mokyklos, Turmanto pagrindinės 

mokyklos 2007 metų gimimo ir jaunesnių mokinių 

komandos 

Arūnas 

Zavackas 

Informacija: 

Tel. 8 645 70504 

arunas.zavackas 
@gmail.com 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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3.  Krepšinio varžybos 2018-02-14 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 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 


