
 

 
 

2020 M. VASARIO 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- 

praktikumas 

„Molinukas“ 

2020-02-07 

2020-02-14 

2020-02-21 

2020-02-27 

2020-02-28 

9:30 Magučių 

ugdymo 

centras 

Tikslinė grupė Dalyviai susipažins su keramikos 

panaudojimo galimybėmis ugdymo 

procese, pagilins etnokultūros 

žinias. 

Liuba 

Venediktova 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

2.  Mokymai „Rizikingai 

vartojantys klientai: 

nuo kontakto užmez-

gimo iki ilgalaikės 

pagalbos teikimo“ 

I dalis 

2020-02-11 8:00 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. 8 657 79 982 

zarasu.vsb@gmail.com 

3.  Aktyvių mokytojų 

sambūris 

„Lyderių laikas 3“ 

2020-02-17  Vieta ir 

laikas 

tikslinami. 

Mokyklų 

bendruomenių 

atstovai 

Telkti aktyvių mokytojų komandas 

projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų 

įgyvendinimui mokyklose. 

Mentorius 

Stanislovas 

Kaulavičius 

stanislovas.kaulavicius@
zarasai.lt 
(8 385)37105 

4.  Seminaras-

praktikumas 

„Ištieskime ranką 

jaunajam talentui“ 

2020-02-18 10:00 Zarasų 

meno 

mokykla 

Neformaliojo 

ugdymo muzikos 

mokytojai 

Semsis žinių ir tobulins profesinį 

meistriškumą, skatins jaunųjų 

atlikėjų meistriškumo tobulinimą. 

Danguolė 

Petrašiūnienė 

meno.mok@zarasai.lt 

Tel. 8-385-30579 

5.  Olimpinių vertybių 

ugdymo programos 

mokymai 

2020-02-19 

2020-02-20 

9:00 Zarasų 
„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Pradinių klasių, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, fizinio 

ugdymo mokytojai, 

treneriai. 

Olimpinių vertybių ugdymo 

programa (OVUP) adaptuojama 

tiek ikimokyklinėse įstaigose, tiek 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

Mokymuose bus pristatyta 

Olimpinių vertybių ugdymo 

programa, išdalinti leidiniai, 

aptartos pritaikymo galimybės 

ugdymo įstaigose, išbandyta 

metodika ir siūlomos veiklos. 

Fizinio ugdymo 

mokytojos 

ekspertės, 

Olimpinio 

komiteto 

parengtos 

lektorės. 

Mokymai – nemokami.  

 

Dalyvių registracija 

vykdoma: 

https://bit.ly/2lFHv8P 

 

Pasiteiravimui: 

vievas@gmail.com, 

Tel. 865269884 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2020-02-03 įsakymu Nr. VK-11 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
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6.  Seminaras „Vaikų  

psichologinio 

atsparumo ugdymas: 

ką gali mokytojas?“ 

2020-02-25 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 

mokomasi, kaip atpažinti rizikos 

veiksnius bei faktorius, apsun-

kinančius vaiko tapimą atspariu, 

aptariamos mokytojo galimybės 

padėti vaikams, išgyvenantiems 

traumines situacijas. 

Genovaitė 

Vadaišienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

1.  Konkursas „Lietuvos 

istorijos žinovas“ 

2020-02-12 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

 Nacionalinis konkursas 

„Lietuvos istorijos žinovas“ vyks 

jau šeštąjį kartą. Jo tikslas žadinti 

domėjimąsi Lietuvos istorija 

Dalyvauti gali visi norintys  

gyventojai.  

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

2.  Paskaita „ 

Keliaukime, 

pažinkime, 

bendraukime“ 

2020-02-13 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Kelionių organizatoriai 

supažindins su pasirengimu 

kelionėms, vykimo ypatumais, 

kelionių draudimu ir kt.  

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

3.  Paskaita „Europos 

Parlamentas; 

aktualijos“ 

2020-02-20 12:00  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

TAU klausytojai Europos Parlamento nariai 

apžvelgs parlamente priimamų 

teisės aktų aktualumą Lietuvai, 

kitas aktualijas.  

Algirdas  

Raslanas, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

PARODOS 
1.  Paroda „Laisvalaikio 

spalvos“  

2020-02  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai  

 

Pristatoma Irenos Koverienės  

mezgimo, nerimo, siuvinėjimo 

technika atlikti darbai. 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 698 13009 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Respublikinio mokinių 

piešinių konkurso 

„Ant liežuvio galo“ 

darbų vertinimas 

2020-02-03 15:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  Laimutė 

Lumbienė 
metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
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2.  31-oji Lietuvos 

mokinių informatikos 

olimpiada  

III etapo I dalis 

2020-02-04 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registruoti 

mokiniai 

Informacija  

http://www.lmio.mii.vu.lt/ 
Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

3.  8-oji Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada  
2020-02-06 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

6-12 klasių 

mokiniai 

Informacija  

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

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

4.  27-oji Lietuvos 

mokinių rusų kalbos 

olimpiada  

2020-02-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-11 klasių 

mokiniai 

Informacija  

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

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

5.  Rajoninė 7-8 klasių 

mokinių rusų kalbos 

olimpiada  

2020-02-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

7-8 klasių  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

6.  30-oji Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiada  

2020-02-26 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-12 klasių 

mokiniai 

Informacija  

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

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

7.  Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiada  

„2020 Miniatiūra 

20x20“ 

2020-02-28 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-12 klasių 

mokiniai 

Informacija  

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

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

8.  26-oji Lietuvos 

mokinių ekonomikos 

ir verslo olimpiada 

2020-02-28 10:00 Utenos 

Dauniškio 

gimnazija 

11-12 klasių 

mokiniai 

Registracija ir informacija  

https://www.lmnsc.lt/ekonomi

ka/  iki 2020 m. vasario 25 d.  

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.lt  

tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-02-05 

 

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 

http://www.lmio.mii.vu.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
https://www.lmnsc.lt/olimpiados/
mailto:metodinis@zarasai.lt
https://www.lmnsc.lt/olimpiados/
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mailto:metodinis@zarasai.lt
https://www.lmnsc.lt/ekonomika/
https://www.lmnsc.lt/ekonomika/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-02-12 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Salako 

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 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-02-19 

 

9:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų  

„Lakštingalos“ 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-02-26 

 

9:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų Pauliaus 

Širvio  

progimnazijos 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-02-04 

2020-02-05 

2020-02-11 

2020-02-12 

2020-02-18 

2020-02-19 

2020-02-25 

2020-02-26 

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 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2020-02-04 

2020-02-05 

2020-02-11 

2020-02-12 

2020-02-18 

2020-02-19 

2020-02-25 

2020-02-26 

 

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 
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2019-2020 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

 ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ varžybos  

2009 metų gimimo ir 

jaunesniems 

mokiniams 

2020-02-06 9:00 Zarasų 
„Santarvės“ 
pradinės  

mokyklos 

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Santarvės“ 

pradinė mokykla, Salako pagrindinė mokykla, 

Turmanto pagrindinė mokykla. 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  

arunas.zavackas@ 

gmail.com 

 Krepšinio varžybos  

7-8 klasių 

mokiniams 

2020-02-14 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos 

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  

arunas.zavackas@ 

gmail.com 

 Krepšinio varžybos  
9-10 klasių  

mokiniams 

2020-02-21 9:00 Zarasų 

profesinės 

mokyklos 

sporto salė 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Ąžuolo“ 

gimnazija, Zarasų profesinė mokykla, Salako 

pagrindinė mokykla, Turmanto pagrindinė mokykla 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

8 645 70504 

sportas@zarasai.lt  

arunas.zavackas@ 

gmail.com 

 Krepšinio varžybos  

11-12 klasių 

mokiniams 

2020-02-28 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 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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