
  

 

 

 

 

 

2023 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, Tel.  (8 385)  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Pozityvios tėvystės 

mokymai (susirinkus 

grupei) 

2023-01-10 

2023-01-17 

2023-01-24 

2023-01-31 

12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tėvams 

auginantiems 

vaikus 

nuo 3 iki 12 

metų 

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

užsiėmimų metu tėvai mokomi 

tinkamai atliepti vaiko poreikius, 

veiksmingų bendravimo su 

vaikais būdų, lavinami tėvų 

pozityvios disciplinos taikymo 

įgūdžiai. 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

2.  Priklausomybių ligų 

atpažinimo, pirminio 

kontakto ir motyvacijos 

gydymuisi mokymo 

programa 

2023-01-

26-27 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Programa skirta suteikti žinių ir 

įgūdžių socialiniams, probacijos 

darbuotojams stiprinant pagalbos 

teikėjų tinklą, būtiną efektyviai 

padėti priklausomybių ligomis 

sergantiems žmonėms. 

Gytis Jurevičius, 

sveikatos 

psichologas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 
svetlana.vilkauskiene@z

arasai.lt  

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) 

2023-01-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

11/III 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/anglu_k_/  

Jolanta Lašaitė 

metodinis@zar

asai.lt 

sczarasai@gm

ail.com  
(8 385) 51785 

 

Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
per atsiųstą 

GOOGLE FORMS 

nuorodą 2.  61-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 
2023-01-18 9:00  9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/chemijos/ 

 

3.  55-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

(mokinių darbų vertinimas) 

2023-01-19  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Informacija  

https://www.lmnsc.lt/jaunuju_filol

ogu/  

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2023-01-04 įsakymu Nr. VK-1 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
https://www.lmnsc.lt/anglu_k_/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
https://www.lmnsc.lt/chemijos/
https://www.lmnsc.lt/jaunuju_filologu/
https://www.lmnsc.lt/jaunuju_filologu/
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4.  70-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada 
2023-01-20 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/fizikos/  Jolanta Lašaitė 

metodinis@zar

asai.lt 

sczarasai@gm

ail.com  
(8 385) 51785 

 

Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
per atsiųstą 

GOOGLE FORMS 

nuorodą 

5.  Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada  
2023-01-24 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/lietuviu_kal

bos_olimpiada/  

 

6.  Respublikinis 

anglų kalbos konkursas (9-

10 kl.) 

2023-01-31 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-10 kl./I-II 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija 

https://www.lmnsc.lt/anglu_kalbo

s_konkursas/  

PARODA 

1.  Paroda „Šiltos akimirkos“ Nuo  

2023-01-16 
 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 
Zarasiškės knygų iliustratorės 

Gintarės Laurikėnienės iliustracijų 

ir piešinukų paroda. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

1.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Darbo 

dienomis 

8:00-

16:00 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, 

Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams teikiamos profesinio 

orientavimo paslaugos, siekiant 

ugdyti karjeros kompetencijas, 

kurios yra svarbios norint 

sėkmingai pasirinkti mokymosi 

kryptį, profesiją ar darbo veiklą, 

pereiti iš mokymo aplinkos į 

darbo aplinką, taip pat tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi.   

Jurgita 

Jablonskienė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas1

@gmail.com 

2.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Pirma-

dieniais ir 

penkta-

dieniais 

8:00-

17:00 

Antazavės Juozo Gruodžio 

pagrindinė mokykla, 

Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

Jovita 

Vainikevičiūtė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas2

@gmail.com 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-01-04 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 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 

  

https://www.lmnsc.lt/fizikos/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
https://www.lmnsc.lt/lietuviu_kalbos_olimpiada/
https://www.lmnsc.lt/lietuviu_kalbos_olimpiada/
https://www.lmnsc.lt/anglu_kalbos_konkursas/
https://www.lmnsc.lt/anglu_kalbos_konkursas/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
mailto:ppt@zarasai.lt
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-01-11 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, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-01-18 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

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. 

2023-01-25 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Dusetų Kazi-

miero 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.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2023-01-03 

2023-01-04 

2023-01-10 

2023-01-11 

2023-01-17 

2023-01-18 

2023-01-24 

2023-01-25 

2023-01-31 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

Genovaitė 

Vadaišienė  
Psichologė  

Edita 

Sklizmantienė 

Spec. pedagogė 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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