
 

 

 

 

2018 M. KOVO 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 

2018-03-06 

2018-03-08 

2018-03-13 

2018-03-15 

2018-03-20 

2018-03-22 

2018-03-27 

2018-03-29 

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 

2018-03-06 

2018-03-08 

2018-03-13 

2018-03-15 

2018-03-20 

2018-03-22 

2018-03-27 

2018-03-29 

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 

2018-03-01 

2018-03-06 

2018-03-09 

2018-03-14 

13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė 7 dienų (30 akad. valandų) 

trukmės mokymai pagal įvadinių 

GIMK mokymų programą. 

 

Ina 

Bardinskienė, 

Genovaitė 

Vadaišienė 

pedag.centras@zarasai.lt  

tel.  51785 

 

4.  Ūkininkių popietė 2018-03-12 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Draugijos narės Lietuvos ūkininkių draugijos 

Zarasų skyriaus narių 

susirinkimas, veiklos aptarimas, 

gairių numatymas. 

Draugijos 

pirmininkė  

Lina  

Petrėnienė 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-02-28 įsakymu Nr. VK-19 

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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5.  Seminaras  

„Ugdymo kokybės 

tobulinimas 

naudojantis 

nacionalinio mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatais“ 

2018-03-13 12:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazijos  

bendruomenė  

Seminaro metu bus analizuojami 

standartizuotų testų duomenys. 

Kokią informaciją pateikia 

duomenys mokiniui, mokytojui, 

tėvams bei mokyklos vadovams. 

Iš pateiktų duomenų galima 

matyti tobulintinas sritis, kaip 

pateikti testų duomenis mokiniui 

bei jo tėvams. 

Vitalija 

Bujanauskienė, 

Utenos švietimo 

centro 

direktorė. 

 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Turėti savo mokyklos, 

šeštokų, aštuntokų 

ataskaitas.  

Mokinio ir klasės- nereikia. 

 

  

6.   Seminaras 

„Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas naudojant 

žaidimus anglų 

kalbos mokyme“ 

2018-03-13 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Žaidimai yra puikus būdas 

sudominti besimokančius.  

Prisijunkite prie mūsų kūrybiško 

užsiėmimo, kartu išbandysime 

žaidimus, kuriuos galėsite 

naudoti kokybiškesniam mokinių 

mokymui. 

Cristina Berry, 

anglų kalbos 

mokytoja, 

dirbanti su 

Lietuvos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija ir su 

JAV ambasada 

Vilniuje.     

Pažymėjimo kaina  

0,58 euro. 

7.  Paskaita 

„Imuniteto stiprinimo 

galimybės“ 

2018-03-16 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji 

besidomintys 

savo sveikata. 

Paskaitos metu bus analizuojama 

dvasinė ir fizinė kūno sveikatos 

dermė, aptariamos imuniteto 

stiprinimo galimybės. 

Eligijus Valskis 

sveikos 

gyvensenos 

mokytojas, 

Lietuvos 

sveikuolių 

sąjungos 

viceprezidentas, 

Nadiežda 

Matušova. 

Informacija:  

Visuomenės 

sveikatos biuras, 

tel. 8 657 79982 

8.  Paroda  

„Aš noriu pasveikinti 

Lietuvą“

 

2018-03-15  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui skirta Turmanto 

pagrindinės mokyklos mokinių 

darbų paroda. 

Giedrė 

Mičiūnienė, 

Natalija 

Oginskienė. 
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TAU RENGINIAI 

1.  Paskaita „Ugnies ir 

ledo kelionė“ 

  

 

2018-03-02 12:00   Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai. 

Lektoriai R.Šemelytė ir V. 

Brazauskas pasakos apie keliones į 

šiaurės kraštus, pristatys filmą ir 

knygą apie keliones. Taip pat 

pasakos apie knygą vaikams. 

R. Šemelytė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com  

2.  Koncertas – pokalbis 

„Gražiausios 19 

amžiaus melodijos 

gitarai ir smuikui.“ 

2018-03-15 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus  

universiteto 

klausytojai. 

Smuikininkas, dirigentas prof. G. 

Dalinkevičius ir gitaristas S.Bumša 

atliks 19 amžiaus melodijas, 

pasakos apie muzikos reikšmę 

žmogaus gyvenime. Pristatys savo 

muzikinį kompaktą. 

Prof .G. 

Dalinkevičius, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com  

3.  Praktinė veikla 

„Knygų klubas“ 

2018-03-22 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai. 

Doc. Irena Baliulė pristatys 

naujausias knygas. Vyks diskusija 

perskaitytų knygų temomis. 

Irena Baliulė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  7-oji geografijos 

olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2018-03-01  Zarasų 

rajono 

mokyklose 

9-12 kl. mokiniai 

 
Internetu 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

2.  30-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada  

2018-03-07 10:00-

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.  Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada 

2018-03-08 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 

4.  Nacionalinis 

ekonomikos 

egzaminas 

 

2018-03-13 11:00-

13:00 

Zarasų 

rajono 

mokyklose, 

įstaigose. 

Dalyviai – visi 

norintys – varžysis 

skirtingose 

kategorijose: 

mokinių, studentų ir 

piliečių. 

Internetu, prisijungus ir 

prisiregistravus 

www.ekonomikosegzaminas.lt 
Bus pateikti 29 uždari ir vienas 

atviras klausimas apie pačias 

svarbiausias ekonomikos temas. 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

5.  Tarptautinis matema-

tikos konkursas 

„KENGŪRA 2018“ 

2018-03-15 8:00-

11:00 

Zarasų 

rajono 

mokyklose 

1-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.kengura.lt  

 

Jolanta Lašaitė tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
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.ekonomikosegzaminas.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.kengura.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2018 m. kovo mėnesio renginiai 4 

6.  Rajoninė 5-8 klasių 

mokinių matematikos 
olimpiada 

2018-03-16 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-8 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

7.  Lietuvos pradinukų 

matematikos 

olimpiada 2018  

 

2018-03-21 9:00-

11:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3-4 kl. 

pradinių klasių 

mokiniai 

Informacija ir nuostatai 

http://mokyklavaikams.lt 

www.lpmo.lt  

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

8.  Konkursas 

„Mažasis diktantas“ 

2018-03-27 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

4-5 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

http://mokyklavaikams.lt 

www.mazasisdiktantas.lt  

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

9.  Rajoninis raštingumo 

konkursas 6-7 klasių 

mokiniams 

2018-03-27 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

6-7 kl. mokiniai  Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

10.  8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos 

olimpiada 

2018-03-27 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 kl. mokiniai  Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-03-07 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Turmanto 

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 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-03-14 

 

 

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, 

2018-03-21 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://mokyklavaikams.lt/
http://www.lpmo.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://mokyklavaikams.lt/
http://www.mazasisdiktantas.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

tarnyba 

(I aukštas) 

mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 
logopedas 
 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-03-28 

 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-03-06 

2018-03-13 

2018-03-20 

2018-03-27 

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 

2018-03-05 

2018-03-12 

2018-03-19 

2018-03-26 

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 

 

 

 

 

2018-03-06 

2018-03-13 

2018-03-20 

2018-03-27 

13:00- 

17:00 

 

RENGINIAI GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, GLOBOTINIAMS (GIMK) 

1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-03-06 

2018-03-13 

2018-03-20 

2018-03-27 

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.  Šaškių varžybos 2018-03-14 9:00 Zarasų sporto 

centras 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazijos, Zarasų ,,Santarvės“ 

pradinės mokyklos, Zarasų Pauliaus Širvio pro-

gimnazijos, Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos, Salako 

pagrindinės mokyklos, Turmanto pagrindinės mokyklos  

1-4 ir 5- 12 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 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt

