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Eil. 

Nr. 

Renginio 

pavadinimas 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos vadovas 

ir organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI  

1.  Specialiosios 

psichologijos ir 

pedagogikos kursai 
(Renkama grupė) 

 

  Nuotoliniu 

būdu 

Programą privalo 

būti išklausę 

mokytojai, 

dirbantys pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

neformaliojo 

vaikų švietimo, 

bendrojo ugdymo 

programas. 

Programa patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 

d. įsakymo redakcija Nr. V-947. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

KURSAI MOKAMI. 

Informacija ir 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  13-oji Lietuvos 

gamtos mokslų 

olimpiada 

2021-09-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-

15:00  

 

Nuotoliniu 

būdu  

2006 m. ir 

vėliau gimę 

mokiniai 

Olimpiados metu bus 

sprendžiamas testas bei 

kompleksinė užduotis, sudaryti iš 

biologijos, chemijos ir fizikos 

tematikos klausimų. 

Registracija iki 2021-09-14 

12:00 val. puslapiuose 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt 

Daugiau apie olimpiadą galite 

sužinoti apsilankę tinklapiuose 

www.olimpiados.lt 

ir www.lmnsc.lt 

Jolanta Lašaitė 
metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

8 385 51785 

 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2021-09-01 įsakymu Nr. VK-18 
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PARODA 
1.  Zarasų meno 

mokyklos suaugusiųjų 

dailės studijos kūrybos 

darbų paroda 

2021-09   Bendruomenei Zarasų meno mokyklos 

suaugusiųjų dailės studijos 

kūrybos darbų paroda. Mokytoja 

ramunė Sladkevičiūtė Dainienė 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-09-08 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių 

ugdymo sk. 

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, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-09-15 

 

 

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 

 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-09-22 

 

 

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 

 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-09-29 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazijos 

„Sartuko“ 

ugdymo sk. 

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 
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5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2021-09-01 

2021-09-07 

2021-09-08 

2021-09-14 

2021-09-15 

2021-09-21 

2021-09-22 

2021-09-28 

2021-09-29 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2021-09-01 

2021-09-07 

2021-09-08 

2021-09-14 

2021-09-15 

2021-09-21 

2021-09-22 

2021-09-28 

2021-09-29 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
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