
 

 

 

2019 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, tel.  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 

1.  Mokymai 

„Meninė saviraiška“ 

2019-01-02 

2019-01-09 

2019-01-16 

2019-01-23 

2019-01-30 

17:00 Zarasų  

meno 

mokykla 

Suaugusieji, 

besidomintys 

daile. 

Mokymų metu bus 

supažindinama su dailės 

pradmenimis, praktiškai mokoma 
dailės saviraiškos būdų. 

Petronė 

Sekonienė 

Petronė Sekonienė 

tel.: 8 385 30579 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

1.  Paskaita „Lėtinių 

neinfekcinių ligų 

rizikos veiksniai ir 

prevencija.“ 

2019-01-10 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai. 

Lektorius apžvelgs lėtinių 

neinfekcinių ligų formas (vėžys, 

astma, cukrinis diabetas, širdies 

ligos ir kt.), rizikos veiksnius ir 

ligas. Atsakys į klausytojų 

klausimus.  

Gydytojas 

onkologas, 

Nadiežda 
Matušova 

 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p.  
nad.matusova@gmail.com  

 

2.  Pranešimas-diskusija 

„LR Seimo veikla ir 

dabarties aktualijos“  

2019-01-15 13:00  
(Laikas 

gali 

keistis, 

infor-

muosime 

papildo-

mai) 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai. 

Su Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojais susitiks LR Seimo 

Pirmininkas Viktoras Pranckietis. 

LR Seimo Pirmininkas skaitys  

pranešimą, atsakys į klausytojų 

klausimus. 

LR Seimo 

Pirmininko 

sekretoriatas, 
Nadiežda 

Matušova, 

 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p.  
nad.matusova@gmail.com 

3.  Paskaita „Gyvensena 

ir psichikos sveikata“ 

 

2019-01-17 12:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Lektorius supažindins su psichinių 

ligų (šizofrenijos, epilepsijos, 

priklausomybės nuo psichotropinių 

medžiagų ir kt.) atsiradimo 

priežastimis, psichikos sveikatos 

sutrikimų požymiais. Pateiks 
rekomendacijas kaip sumažinti 

psichikos sutrikimų riziką bei 

stiprinti psichinę sveikatą.  

Psichologas, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p.  
nad.matusova@gmail.com 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-12-31 įsakymu Nr. VK-38 
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http://www.sczarasai.lt/
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2019 m. sausio mėnesio renginiai 2 

4.  Paskaita „Žalingi 

įpročiai“ 

2019-01-24 12:00  Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

salė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Lektorius supažindins su žalingų 

įpročių poveikiu žmogaus ir 

aplinkinių sveikatai. Pateiks 

rekomendacijas žalingų įpročių 
atsisakymui. 

Šeimos gydytojas, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p.  
nad.matusova@gmail.com 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 
olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

2019-01-08 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. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

2.  Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

2019-01-11 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. 8 385 51785 
metodinis@zarasai.lt   

3.  Lietuvos mokinių 

astronomijos 
olimpiada 

2019-01-15  Zarasų 

rajono 
mokyklos  

5-12 kl. mokiniai Skelbiami uždaviniai,  

informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 

Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

4.  Lietuvos mokinių 

matematikos 
olimpiada 

2019-01-16 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. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

5.  48-ojo tarptautinio 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso 

darbų vertinimas 

2019-01-17  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Mokiniai iki 15 m Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 
 

Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių darbų 

registracija 

tel. 8 385 51785 
metodinis@zarasai.lt   

6.  51-ojo jaunųjų 

filologų konkurso 
darbų vertinimas 

2019-01-17  Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba  

 Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 

 

Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių darbų 

registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

7.  Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada 

2019-01-18 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. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   
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8.  Respublikinis etikos 

konkursas 9-10 klasių 

mokiniams 

2019-01-21  Zarasų 

rajono 

mokyklos 

9-10 kl. mokiniai Skelbiamos užduotys,  

informacija  

www.etikai.lt 
 

Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

9.  Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

2019-01-24 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. 8 385 51785 
metodinis@zarasai.lt   

10.  22-oji Lietuvos 
mokinių filosofijos 

olimpiada 

2019-01-30  Zarasų 
rajono 

mokyklos 

9-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 

 

Jolanta Lašaitė  
 

Būtina išankstinė 

mokinių darbų 

registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

11.  Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

2019-01-31 10:00 Zarasų 

viešoji 

biblioteka 

5-12 kl. mokiniai Informacija ir nuostatai 

www.lmnsc.lt 
www.olimpiados.lt 
 

Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

PARODOS 

1.  Paroda 

„Dienų spalvos“ 

2019 

sausis 

 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Zarasų „Santarvės“ pradinės 
mokyklos 2c klasės mokinių 

dailės darbų paroda. 

Regina 
Gecevičienė 

Gintarė 

Laurikėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-01-02 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

 

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. 

2019-01-09 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

 

Zarasų 

„Santarvės“ 

prad. 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.etikai.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.olimpiados.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
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mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-01-16 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
 

Zarasų 

„Santarvės“ 

prad. 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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-01-23 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

 

Dusetų 

Kazimiero 

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.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-01-30 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

 

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 

6.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-01-07 

2019-01-08 

2019-01-14 

2019-01-15 

2019-01-21 

2019-01-22 

2019-01-28 

2019-01-29 

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 

7.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2019-01-02 

2019-01-08 

2019-01-09 

2019-01-15 

2019-01-16 

2019-01-22 

2019-01-23 

2019-01-29 

2019-01-30 

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 
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2018-2019 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Stalo teniso varžybos 

2003 metų gimimo ir 
jaunesniems 

mokiniams 

2019-01-15 9:00 Dusetų 

Kazimiero 
Būgos 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 
gimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 

pagrindinė mokykla. 

Arūnas  

Zavackas 

Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 
sportas@zarasai.lt  

2.  Krepšinio 3 x 3 
varžybos 7-8 ir 9-10 
klasių mokiniams 

2019-01-22 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 
gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 
gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, 

Salako pagrindinė mokykla, Turmanto pagrindinė 

mokykla. 

Arūnas  

Zavackas 

Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 
sportas@zarasai.lt 

3.  Krepšinio 3 x 3 
varžybos III-IV 

gimnazijų klasių 

mokiniams. 

2019-01-29 9:00 Zarasų 
,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 
Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų Ąžuolo“ 

gimnazija. 

Arūnas  
Zavackas 

Informacija: 
Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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