
 

 
 

2020 M. KOVO 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.  Seminaras „Vaikų 

psichologinio 

atsparumo ugdymas: 

ką gali mokytojas?“ 

2020-03-17  9:00 Zarasų 

meno 

mokykla 

Zarasų meno 

mokyklos 

bendruomenei 

Seminaro metu bus aptariamos 

psichologinės problemos, su 

kuriomis dažniausiai susiduria 

vaikai ir paaugliai, analizuojami 

praktiniai patarimai, bus moko-

masi, kaip atpažinti rizikos 

veiksnius bei faktorius, apsun-

kinančius vaiko tapimą atspariu, 

aptariamos mokytojo galimybės 

padėti vaikams, išgyvenantiems 

traumines situacijas. 

Psichologė 

Genovaitė 

Vadaišienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

2.  Mokymai „Rizikingai 

vartojantys klientai: 

nuo kontakto užmez-

gimo iki ilgalaikės 

pagalbos teikimo“ 

II dalis 

2020-03-23 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Suteikti specialistams žinių ir 

įgūdžių, reikalingų veiksmingam  

rizikingai vartojančių  klientų ir jų 

artimųjų saugumo užtikrinimui, 

pirmosios emocinės pagalbos 

suteikimui bei tolimesnės pagalbos 

užtikrinimui. 

Valija Šap, 
Europos 

sertifikuota 

psichologė 

Lietuvoje 

klinikinėje ir 

sveikatos srityje 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 860439826 

zarasu.vsb@gmail.com 

3.  Mokymai „Žmonių 

sergančių 

alkoholizmu 

nediskriminavimas, 

priėmimas ir 

pagalba“ 

2020-03-

30-31 

8:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Alkoholizmas visuomet buvo ir yra 

opi valstybės ir visuomenės 

problema. Jis palieka antspaudus 

ne tik priklausomo žmogaus 

gyvenime, bet paveikia ir kitus. 

Švietimas šia tema būtų vienas iš 

būdų padėti, gauti palaikymo, 

reikiamos pagalbos sergančiajam. 

Asta Keturkienė 

gydytoja, sveikos 

mitybos ir 

gyvensenos 

konsultantė, 

Sveikatos Rūmų 

narė 

Būtina išankstinė 

registracija 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 860439826 

zarasu.vsb@gmail.com 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2020-03-02 įsakymu Nr. VK-17 
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1.  Seminaras 

„Integruotas 

mokymas“ 

2020-03-09 10:00 Zarasų 

profesinė 

mokykla 

Mokyklų atstovai, 

kurie rengs 

integruotas 

pamokas; 

kūrybinės 

komandos nariai. 

Ši programa susistemina teorines 

integruoto ugdymo prielaidas ir 

įgalina jas išbandyti praktiškai. 

VDU Švietimo 

akademijos 

lektorė Rasa 

Nedzinskienė 

Informacija 

stanislovas.kaulavicius

@zarasai.lt 
tel. 8 385 37105 

2.  Seminaras 

„Mokinių įgalinimas” 

2020-03-24 10:00 Dusetų 

meno 

mokykla 

Mokyklų atstovai. Pateikdama gyvų pavyzdžių, 

lektorė parodys, kaip reikėtų 

mokytojams peržvelgti savo 

nuostatas ugdymo klausimais ir 

pakeisti požiūrį į mokinį, 

supažindins su mokinio 

įgalinimo modeliu, pasiūlys 

susieti jį su savo veikla ir 

numatyti, kokias įgalinimo 

rekomendacijas galima būtų 

kiekvienam išbandyti. 

PRIMUM ESSE 

mokymų 

konsultantė ir 

ISM vadybos 

magistrė Rūta 

Gudmonaitė 

Informacija 

stanislovas.kaulavicius

@zarasai.lt 
tel. 8 385 37105 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

1.   Literatūrinė popietė 

„Knygų klubas“ 

2020-03-03 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

Perskaitytų literatūros kūrinių 

aptarimas, diskusija. Naujos 

literatūros tendencijos. 

Irena  

Baliulė 

Informacija tel. 

8 698 13009 

2.  Edukacinė išvyka į 

Rokiškį. Šiaulių 

dramos spektaklio 

„Revizorius“ peržiūra 

2020-03-04 16:30  Išvykstama 

nuo Zarasų 

savivaldy-

bės 

TAU klausytojai Dalyvaujame „Vaidiname 

žemdirbiams“ renginiuose. 

Spektaklio peržiūra, susitikimas 

su organizatoriais, parodos 

lankymas. 

Nadiežda 

Matušova 

Tikslinė grupė, 

registracija jau baigta. 

Informacija tel. 

8 698 13009 

3.  Paskaita „Teisėkūra 

Seime. Seimo narių 

veikla ir bendradar-

biavimas su kitomis 

valdžios institucijomis 

ir interesų grupėmis“ 

2020-03-13 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Seimo narys Ramūnas 

Karbauskis supažindins su 

teisėkūros subtilybėmis, Seimo 

narių veikla, bendradarbiavimo 

ypatumais 

R. Karbauskio 

atstovas, 

Nadiežda 

Matušova 

  

Informacija tel. 

8 698 13009 
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4.  Paskaita „Naujausi 

šiuolaikinio mokslo 

pasiekimai“ 

2020-03-19 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Biofizikas, biokibernetikas, 

biomedicinos mokslų daktaras, 

profesorius Dobilas Kirvelis 

pristatys naujausius mokslo 

pasiekimus, jų pritaikymo 

praktikoje galimybes. 

Algirdas 

Raslanas, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

PARODOS 
1.  Paroda  

„Laiko tėkmėje...“ 

2020-03-

01-15 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

Pristatomi Alvydos Jūratės 

Žakevičienės rankdarbiai. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

2.  Iliustracijų paroda  2020-03-16 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

Pristatomi Gintarės Laurikėnienės 

piešiniai 

 pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

3.  Paroda 

„diena=naktis“ 

2020-03-20 16:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

Pristatomi Jolitos Kazulėnienės 

darbai 

 pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  9-oji geografijos 

olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2020-03-

03-05 

 Zarasų 

rajono 

švietimo 

įstaigos  

2-12 klasių  

mokiniai 

Informacija  

https://geografija.lt/ 
Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

2.  26-oji Lietuvos 

mokinių dailės 

olimpiada  

2020-03-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8-12 klasių 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/olimpiados/ 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

3.  32-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada  

2020-03-17 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 klasių 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/olimpiados/ 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

 

4.  Tarptautinis 

matematikos konkursas 

„KENGŪRA 2020“ 

2020-03-19 8:00- 

11:00 

Zarasų 

rajono 

švietimo 

įstaigos  

1-12 klasių  

mokiniai 

Informacija ir nuostatai 

www.kengura.lt 

 

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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5.  Rajoninis 

raštingumo 

konkursas 

3-4 kl. mokiniams 

2020-03-24 9:00 Zarasų 
„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla  

3-4 klasių 

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

6.  Rajoninis 

raštingumo 

konkursas 

5-7 kl. mokiniams 

2020-03-24 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimna-

zija 

5-7 klasių 

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

7.  Rajono mokyklų 

8 kl. mokinių 

lietuvių kalbos 

olimpiada 

2020-03-24 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 klasių 

mokiniai 

  Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

8.  Respublikinė  

5-8 klasių mokinių 

biologijos olimpiada 

2020-03-25 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-8 klasių 

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

9.  Lietuvos pradinukų 

matematikos 

olimpiada 3-4 klasių 

mokiniams 

2020-03-26 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3-4 klasių 

mokiniai 

Informacija ir nuostatai 

http://mokyklavaikams.lt 

 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-03-04 

 

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 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-03-18 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

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 

mailto:metodinis@zarasai.lt
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-03-25 

 

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 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-03-03 

2020-03-04 

2020-03-10 

2020-03-17 

2020-03-18 

2020-03-24 

2020-03-25 

2020-03-31 

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 

2020-03-03 

2020-03-04 

2020-03-10 

2020-03-17 

2020-03-18 

2020-03-24 

2020-03-25 

2020-03-31 

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 

 

 

 

2019-2020 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

 Krepšinio varžybos  

11-12 klasių 

mokiniams 

2020-03-06 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos 

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 

gimnazija, Zarasų profesinė mokykla 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  

arunas.zavackas@ 

gmail.com 

 Šaškių varžybos 
pradinių klasių ir  

5-12 klasių mokiniams 

2020-03-25 9:00 Zarasų 

sporto 

centras 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 

gimnazija, Zarasų ,,Santarvės“ pradinė mokykla, Zarasų 

Pauliaus Širvio progimnazija, Salako pagrindinė 

mokykla, Turmanto pagrindinė mokykla 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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