
 

 

 

2019 M. GRUODŽIO 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.  Mokymai „Kaip 

taikyti Europos 

psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos kokybės 

standartus“ 

2019-12-03 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Vaiko gerovės 

komisijų nariai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo, 

jaunimo reikalų 

koordinatoriai, 

mokyklų 

socialiniai 

pedagogai, 

psichologai, 

sveikatos 

specialistai, klasių 

vadovai ir kitų 

įstaigų specialistai.  

 

Mokymai naudingi įgyvendinant 

prevencines veiklas, vykdant 

veiklos refleksiją, įsivertinant 

paslaugų rezultatus prevencinių 

veiklų vykdytojams, kuriant ir 

atnaujinant kokybės kriterijus, 

vertinant specialistų 

kompetencijų tobulinimo 

klausimus. 

Inga 

Bankauskienė, 
Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės 

departamento 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

koordinavimo 

skyriaus vedėja,  

Renata Šarkanė, 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

koordinavimo 

skyriaus vyr. 

specialistė 

Informacija tel. 

8 698 13009 

2.  Mokslinė 

konferencija 

„Gyvu žodžiu 

pamokyti“ 

2019-12-06 11:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

Konferencija skirta paminėti 

kalbininko Kazimiero Būgos 140-

ąsias metines, supažindinti 

mokinius bei  mokytojus 

lituanistus su šio kalbininko 

paveldu bei pagilinti žinias apie 

retoriką. Konferencijoje 

dalyvauja Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto 

mokslininkai. 

Vanda 

Normantienė 

Informacija: 

Vanda Normantienė 

Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija,  

835 59341, 

pavaduotoja@buga.duset

os.lm.lt  

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-11-29 įsakymu Nr. VK-34 
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3.  Kalėdinių dekoracijų 

kūrybinės dirbtuvės-

seminaras 

2019-12-09 10:00 Zarasų 

profesinė 

mokykla 

Įstaigų 

bendruomenės 

Pasisemkite naujų idėjų ir 

savomis rankomis susikurkite 

dekoraciją, kuri papuoš Jūsų 

įstaigą ar namus kalėdiniu 

laikotarpiu!  

Giedrė Tartėnienė 

floristė, 

respublikinių 

floristikos 

konkursų laureatė 

Mokamas 

Registracija 

aurelija.vaitoniene@gm

ail.com 

+370 620 65917 

4.  Širdies ir 

kraujagyslių ligų  

rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimo programa 

2019-12-02 

2019-12-04 

 

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  

5.  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 

Aleksandravi-

čienė 

 

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Zarasų rajono pradinių 

kl. mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

„Žodi, suskambėk“ 

2019-12-05 10:00 Zarasų r. 

savival-

dybės 

viešoji 

biblioteka 

3-4 klasių 

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.ltt 

tel., 51785 

2.  31-oji Lietuvos 

mokinių  

informatikos 

olimpiada (8–12 kl.) 

2019-12-17 

II etapas  

10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8-12 klasių 

mokiniai 

Informacija 

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

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.ltt 

tel., 51785 

3.  Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkursas „Dainų 

dainelė“ pirmas 

(rajoninis) etapas 

 

2019-12-16 11:00 Zarasų 

meno 

mokyklos 

koncertų 

salė 

 Pageidaujantys dalyvauti 

užpildytą dalyvio anketą siunčia 

el. paštu 

sigitakersiene@gmail.com   

iki 2019 m. gruodžio 8 d. 

Sigita Keršienė Daugiau informacijos  

tel. 8 612 60012. 
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU) 

1.  Paskaita  

„Gamtos iššūkiai“ 

2019-12-12 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Gamtininkas apžvelgs su klimato 

kaita susijusius gamtinės 

aplinkos pokyčius. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

2.  Paskaita  

„Sąnarių, raumenų, 

kaulų ligų 

prevencija“ 

2019-12-19 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Natūralios medicinos  centro 

„Vilcacora“ atstovas Tomas 

Vilūnas pristatys stuburo, sąnarių 

ligų prevencijos būdus 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

PARODOS 
1.  Parodos  

„Snaigių sūkuryje“ 
atidarymas 

2019-12-16 14:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

Pristatoma Jūratės Jatkūnaitės 

nėriniai žiemos tematika. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-12-04 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

 

Zarasų „Lakštin-

galos“ mokyklos 

Magučių ugdymo 

skyriaus 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. 

2019-12-11 

 

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 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-12-18 

 

8:00 

 

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 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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9:00 Zarasų Pauliaus 

Širvio progim-

nazijos mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-12-03 

2019-12-04 

2019-12-10 

2019-12-11 

2019-12-17 

2019-12-18 

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 

5.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2019-12-03 

2019-12-04 

2019-12-10 

2019-12-11 

2019-12-17 

2019-12-18 

14:00- 

16:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

logopedė 

Liuba 

Venediktova 

spec. pedagogė 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

 

 

PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTAS 

1.  Individualios konsulta-

cijos priklausomybių 

turintiems asmenims 

ir/ar priklausomybių 

turinčių asmenų šeimos 

nariams 

2019-12-06 

2019-12-13 

2019-12-20 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

 Anonimiškai ir konfidencialiai 

konsultuojami priklausomybių 

turintys asmenys ir/ar 

priklausomybių turinčių asmenų 

šeimos nariai  

Priklausomybių 

konsultantas 

Būtina registracija 

tel. 865779982 

      860439826 

zarasu.vsb@gmail.com   

2019-2020 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 

1. Tinklinio varžybos 
2003 metų gimimo ir 

jaunesniems 

mokiniams 

2019-12-06 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos  

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 

gimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 

pagrindinė mokykla. 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

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

2. Tinklinio varžybos  

III-IV gimnazijų klasių 

mokiniams 

2019-12-13 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos 

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 

gimnazija. 

Arūnas 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 
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