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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
1.  Rajono švietimo 

įstaigų direktorių 

pasitarimas  

2020-09-30 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Geroji darbo patirtis Suomijos 

mokyklose. Švietimo aktualijos. 

Gintarė 

Laurikėnienė 
tel. 8 385 51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

PARODOS 

1.  Paroda „Išdrįsk piešti 

ir tapyti'' 

Iki  

2020-09-11 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenei  Suaugusiųjų, lankančių Zarasų 

meno mokyklos dailės studiją, 

tapytų portretų paroda „Išdrįsk 

piešti ir tapyti“.  

Petronė 

Sekonienė 
 

2.  Paroda „Cipcipukas“ 2020-09-14 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenei  Knygelės vaikams „Cipcipukas 

Keberiokštas“  iliustracijų paroda. 

Dailininkė Gintarė Laurikėnienė 

  

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-09-02 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 
Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-09-09 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų Pauliaus 

Širvio 

progimnazijos 
vaikai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2020-09-01 įsakymu Nr. VK-24 
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-09-16 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-09-23 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos 
vaikai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

5.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-09-30 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

6.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-09-08 

2020-09-09 

2020-09-15 

2020-09-16 

2020-09-22 

2020-09-23 

2020-09-29 

2020-09-30 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

7.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2020-09-08 

2020-09-09 

2020-09-15 

2020-09-16 

2020-09-22 

2020-09-23 

2020-09-29 

2020-09-30 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba 

Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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