
 

 

 

 

 

2019 M. LAPKRIČIO 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 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Projektas „Kūrybinė 

veikla – asmens 

bendrosios kultūros 

ugdymui“ 

2019-11-07 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių 

atstovai 

Aušra Kiudulaitė – knygų 

iliustruotoja, pelniusi ne vieną 

apdovanojimą už savo 

iliustracijas. Jos iliustruota knyga 

„Laimė yra lapė“ (leidykla „Tikra 

knyga“) pelnė 2017 Metų knygos 

apdovanojimą. 

Vyks kūrybinės dirbtuvės  

Gintarė 

Laurikėnienė 
Būtina registracija: 

pedag.centras@zarasai.lt  

 

2.  Širdies ir 

kraujagyslių ligų  

rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimo programa 

2019-11-05 

2019-11-12 

2019-11-19 

2019-11-26 

  

17:00 

  

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Programos pristatymas. 

Pagrindiniai sveikatos rizikos 

veiksniai ir jų prevencijos būdai. 

Ignalinos r. 

visuomenės 

sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

Informacija: 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

3.  Mokymai - 

konsultacijos 

Psichikos sveikatos 

kompetencijų 

didinimas įstaigoje 
(toliau PSKD) 

Pagal 

individualų 

grafiką 

 Zarasų r. 

švietimo 

įstaigos 

Įstaigų 

bendruomenės 

Ugdyti dalyvių kompetencijas, 

reikalingas mažinant neigiamą 

psichosocialinių rizikos veiksnių 

poveikį darbuotojų sveikatai, 

gerinti psichosocialinę aplinką 

įstaigoje stiprinant darbuotojų 

psichikos sveikatą. 

Psichologės 

Genovaitė 

Vadaišienė, 

Zita 

Aleksandravičienė 

 

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

 

4.  Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-11-26 10:00 Zarasų 

savivaldy-

bės admi-

nistracijos 

salė 

Zarasų 

savivaldybės 

projekto „Lyderių 

laikas 3” kūrybinė 

komanda. 

Tikslas – identifikuoti švietimo 

problemas. Iš visų problemų 

išgryninti pagrindinę projekto 

temą, kurią ketinama išspręsti 

Konsultantė - 

Kotryna Gotberg. 

 

Registracija LL3 

mokymosi platformoje 

„Moodle“ 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-10-31 įsakymu Nr. VK-33 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
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5.  Mokymai 

„Efektyvi savižudybių 

prevencija 

savivaldybėje“ 

2019-11-26 

2019-11-27 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Vadovaujantis patvirtintu 

reagavimo į savižudybių riziką 

modeliu Zarasų r., stiprinti 

pagalbos teikėjų tinklą, būtiną 

efektyviai savižudybių 

prevencijai savivaldybėje. 

Valija Šap, 

Europos 

sertifikuota 

psichologė 

Lietuvoje 

klinikinėje ir 

sveikatos srityje 

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Tarptautinis 

informatikos ir 

informatinio 

mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

2019-11- 

4-15 

I etapas  

8:00- 

17:00 

 

Zarasų 

rajono 

mokyklose 

1-12 klasių 

mokiniai 

Informacija 

http://bebras.lt/   

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.ltt 

tel., 51785 

2.  31-oji Lietuvos 

mokinių  

informatikos 

olimpiada (8–12 kl.) 

2019-11-19 

I etapas  

 Zarasų 

rajono 

mokyklose 

8-12 klasių 

mokiniai 

Informacija 

http://www.lmio.mii.vu.lt  

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.ltt 

tel., 51785 

3.  Konkursas 

„Suk galvelę“. 

Tema - „Boružė“ 

2019-11-21 9:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

3-4 kl. mokinių 

komandos 

 Janina 

Trimonienė 

Būtina išankstinė 

mokinių komandų 

registracija 

tel. 51904 

 

 

 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 

1.  Parodos  

„Dienų prasmė...“ 

atidarymas 
  

2019-11-18  14:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

Danguolė Martinkienė pristatys 

savo dirbinius iš odos ir kitų 

medžiagų. Danguolė pastaraisiais 

metais dalyvauja įvairiuose 

mokymuose. Labiausiai ją sužavėjo 

darbai su oda. Ji kuria įvairius 

paveikslus, oda dekoruoja įvairius 

dirbinius. Parodoje bus pristatyti 

naujausi Danguolės darbai. 

Nadiežda 

Matušova, 

Jaunius Bertulis 

 

Informacija 

tel. 8 698 13009 

mailto:zarasu.vsb@gmail.com
http://bebras.lt/
mailto:metodinis@zarasai.ltt
http://www.lmio.mii.vu.lt/
mailto:metodinis@zarasai.ltt
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2.  Atvirų durų diena 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyboje 

2018-11-18 15:00-

18:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

bendruomenės 

nariai 

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 

yra atvira mokymosi, renginių 

erdvė. Renginio metu dalyviai 

galės susipažinti su mokymosi 

aplinkomis, renginių tematika. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

 

Informacija  

tel. 8 385 51785 

3.  Mokymai „Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto 

rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimas“ 

2019-11-19 17:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė dalyvių 

grupė. 

Ignalinos visuomenės sveikatos 

biuras vykdo įvairias sveikatos 

stiprinimo programas. Mokymų 

metu dalyviai susipažins su širdies 

ir kraujagyslių ligų bei cukrinio 

diabeto rizikomis ir išmoks jas 

valdyti. 

Svetlana 

Vilkauskienė 

Tikslinė grupė, 

informacija  

tel. 8 657 79982 

4.  Forumas- diskusija 

„Suaugusiųjų 

mokymasis: 

rezultatai, galimybės“ 

2019-11-20 10:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba. 

Suaugusiųjų 

mokymąsi, 

švietimą 

organizuojančių ir 

vykdančių 

institucijų atstovai, 

bendruomenės 

nariai. 

Forumo metu bus analizuojama 

situacija suaugusiųjų švietimo 

srityje, dalijamasi patirtimi, 

nagrinėjamas suaugusiųjų 

švietimo poreikis ir galimybės 

rajone.  

Nadiežda 

Matušova 

 

Informacija 

 tel. 8 69813009 

5.  Edukacinė išvyka į 

Vajasiškio 

bendruomenės namus 

„Senolių kaimo 

amatai“ 

2019-11-21 9.00 

val 

Vajasiškis, 

Zarasų raj.. 

Zarasų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Edukacinė išvyka į Vajasiškio 

bendruomenės namus. 

Edukaciniai užsiėmimai. 

Nadiežda 

Matušova 

 

Tikslinė grupė, 

Informacija 

tel.8 69813009 

6.  Netradicinės 

mokymosi erdvės 

Zarasuose. 

2019-11-22 12.00 

val. 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba. 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai. 

Supažindinimas su 

netradicinėmis mokymosi 

erdvėmis Zarasuose. 

Vasilijus 

Trusovas, 

Nadiežda 

Matušova 

 

Informacija 

tel.8 69813009 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 
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PARODOS 

1.  Respublikinėje 

švietimo inovacijų 

paroda „Mokykla 

2019“ 

2019-11-

22-23 

10:30 Vilnius, 

Litexpo 

 -oji švietimo inovacijų paroda M K KL  – tai 

svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų 

renginys. Jame susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi 

dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų 

vadovai, administracija, švietimo pagalbos ir kiti 

specialistai, verslo įmonių ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. 

Jūsų laukia daugiau kaip 160 edukacinių renginių! 

 tradimų laboratorijos lauks mažų ir didelių: įdomių 

veiklų čia ras ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir 

mažieji parodos lankytojai su tėveliais. 

Išankstinė registracija vyks tik į  tradimų laboratorijas, 

kurių šiemet – net devynios. Veiklas šiose 

laboratorijose organizuos mokytojai, vaikų darželių 

auklėtojai ir Vilniaus universiteto mokslininkai. 

 Renginys mokamas 

Informacija: 

https://www.parodamok

ykla.lt/ 

https://www.litexpo.lt/lt

/parodos/mokykla-2019 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-11-06 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

 

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 

9:00 Turmanto 

pagrindinės 

mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-11-13 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

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 

https://www.parodamokykla.lt/
https://www.parodamokykla.lt/
https://www.litexpo.lt/lt/parodos/mokykla-2019
https://www.litexpo.lt/lt/parodos/mokykla-2019
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt


 

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2019 m. lapkričio mėnesio renginiai 5 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-11-20 

 

9:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-11-27 

 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-11-05 

2019-11-06 

2019-11-12 

2019-11-13 

2019-11-19 

2019-11-20 

2019-11-26 

2019-11-27 

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 

2019-11-05 

2019-11-06 

2019-11-12 

2019-11-13 

2019-11-19 

2019-11-20 

2019-11-26 

2019-11-27 

14:00- 

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 

 

 

 

PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTAS 

1.  Individualios 

konsultacijos 

priklausomybių 

turintiems asmenims 

ir/ar priklausomybių 

turinčių asmenų šeimos 

nariams 

2019-11-08 

2019-11-15 

2019-11-22 

2019-11-29 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

  nonimiškai ir konfidencialiai 

konsultuojami priklausomybių 

turintys asmenys ir/ar 

priklausomybių turinčių asmenų 

šeimos nariai  

Priklausomybių 

konsultantas 

Būtina registracija 

tel. 865779982 

      860439826 

zarasu.vsb@gmail.com   

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
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2019-2020 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 

1. Kvadrato varžybos 
2007 metų gimimo ir 

jaunesniems 

mokiniams 

2019-11-07 9:00 „Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

sporto salė 

 ntazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla,  

Turmanto pagrindinė mokykla. 

Danutė Kukalienė Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt  

2. Salės futbolas  
2006 metų gimimo  

ir jaunesniems 

mokiniams 

2019-11-22 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos 

sporto salė 

 ntazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla,  

Turmanto pagrindinė mokykla. 

 rūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  
arunas.zavackas@gmail.com 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:sportas@zarasai.lt
mailto:sportas@zarasai.lt
mailto:arunas.zavackas@gmail.comm

