
 

 

 

2018 M. SPALIO 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 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 

1.  Mokymai 

 

„Sveikos gyvensenos 

ir mitybos pagrindai“ 

 

2018-10-06  

 

9:00-

12:00 

Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji, 

besirūpinantys 
savo sveikata. 

Mokymų metu profesionali 

lektorė aiškins, kaip saugoti savo 
sveikatą, aptars sveikos mitybos, 

organizmo valymo principus. 

Lektorė gydytoja 

dietologė Asta 
Keturkienė, 

sveikos mitybos ir 

gyvensenos 
konsultantė. 

 

Organizuoja Ignalinos 

rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

biuro Zarasų skyrius. 

Registracija tel.: 8 657 
79 982 arba el. paštu 

zarasu.vsb@gmail.com 
„Proto ir kūno tarša. 

Organizmo valymas 

namų sąlygomis“ 

12:30-

15:30 

2.  Rudens poetiniai 

pokalbiai „Mintys 

laiko tėkmėje...“ 

2018-10-26 13:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų krašto 

bendruomenės 

nariai 

Tradicinis literatūrinis renginys 
kuriame kalbama apie rajono 

kūrėjus, pristatoma jų kūryba, 

prisimenama ankstesnių kartų 
kūryba. Renginyje dalyvaus 

literatūralogės: profesorė 

V.Balsevičiūtė-Šlekienė ir 

docentė Irena Baliulė 

Nadiežda 

Matušova, 

Vasilijus 

Trusovas 

Informacija tel. 

8 385 51785, el. p. 

nad.matusova@gmail.com 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

1.  Trečiojo amžiaus 

universiteto mokslo 

metų pradžios 

renginys „Būkime 

drauge“ 

 

 

2018-10-11 12:00   

 

 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai ir visi 

norintys 

prisijungti prie 

universiteto 

veiklos. 

Mokslo metų pradžios renginys. 

Veiklų aptarimas. 

 

 

 

 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p. 

nad.matusova@gmail.com  

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-09-28 įsakymu Nr. VK-31 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
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 PROJEKTO „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2018 metais Zarasų rajono savivaldybėje“ VEIKLOS 

1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-10-02 

2018-10-09 

2018-10-16 

2018-10-23 

2018-10-30 

17:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami ir būsimi 

globėjai/ įtėviai 

Būsimi/esami globėjai/įtėviai gaus 

profesionalaus psichologo konsulta-

cijas ir galės savo problemas spręsti 

individualiu lygmeniu, pagal poreikį 

paslaugą priartinant prie kliento. 

Psichologė Tikslinė grupė 

3.  Savipagalbos grupės 

konsultacija 

2018-10-25 17:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami globėjai/ 

įtėviai 

Situacijų analizė  ir pasidalinimas 

patirtimi, siekiant  tinkamai atliepti 

globojamo/įvaikinto vaiko poreikius, 

kartu ieškant galimybių ir 

sprendimų. Būsimi/esami 
globėjai/įtėviai gaus profesionalaus 

psichologo konsultaciją. 

Psichologė Tikslinė grupė 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Pedagoginių 

psichologinių tarnybų 

(PPT) specialistų 

metodinė diena 

Visagine  

2018-10-15 

 

10:00 Visagino 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Zarasų PPT 

specialistai 

Susitikimas su Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos 
centro (SPPC) specialistais. 

Aktualijos ir naujovės PPT 

veiklose. 

Specialiosios 

pedagogikos ir 
psichologijos 

centras 

 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

2.  Zarasų rajono 

specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodinė 

diena 

2018-10-30 10:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 
specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

Gerosios darbo patirties sklaida, 
veiklos plano aptarimas. 

Birutė 
Razmanavičienė 

ppt@zarasai.lt 
tel., 51785 

 PARODOS 

1.  Autorinė dailės darbų 

paroda 

„Išgirsk juos“ 

2018-10-10 15:30 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

 Kornelijos Vitartaitės dailės 

darbų paroda. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-10-03 

 

9:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
 

Dusetų K. Būgos 

gimnazijos 

ugdymo skyriaus 

„Sartukas“ 
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:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-10-10 

 

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. 

2018-10-17 

 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-10-24 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių 

ugdymo skyriaus  

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 

2018-10-02 

2018-10-03 

2018-10-09 

2018-10-10 

2018-10-16 

2018-10-17 

2018-10-23 

2018-10-24 

2018-10-30 

2018-10-31 

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 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-10-01 

2018-10-02 

2018-10-08 

2018-10-09 

2018-10-15 

2018-10-16 

2018-10-12 

2018-10-23 

2018-10-29 

2018-10-30 

13:00- 

16:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

logopedė 

Liuba 

Venediktova 

specialioji 

pedagogė 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

 

 

 

 

2018 M. SPALIO MĖN. PAPILDOMŲ RENGINIŲ GRAFIKAS 
 

Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas, jo 

forma 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

1.  Mokymai 

 „Meninė 

saviraiška“ 

2018-10-03 

2018-10-10 

2018-10-17 

2018-10-24 

2018-10-31 

17:00 Zarasų meno 

mokykla 

Suaugusieji, 

besidomintys 
daile. 

Mokymų metu bus 

supažindinama su dailės 
pradmenimis, praktiškai mokoma 

dailės saviraiškos būdų. 

Petronė 

Sekonienė 

 

2.  Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto 

rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimo 

programa 

2018-10-08 

2018-10-15 

2018-10-22 

2018-10-29 

 

17:30 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Programos pristatymas. 
Pagrindiniai sveikatos rizikos 

veiksniai ir jų prevencijos būdai. 

 

Ignalinos r. 
visuomenės 

sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

 

Dėl informacijos kreiptis: 
Svetlana Vilkauskienė  

tel. 8 657 79982 

3.  Seminaras 

„Streso valdymo, 

savižudybių 

prevencijos ir lyčių 

lygybės elgsena“ 

2018-10-12 9:00 Zarasų 
socialinių 

paslaugų 

centras 

Tikslinė grupė Programos tikslas – ugdyti 
dalyvių streso valdymo, 

pozityvaus mąstymo ir 

bendravimo įgūdžius. 

Psichologė, 
psichoterapeutė 

Egidija Talalienė, 

Ignalinos r. 

visuomenės 
sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

Registracija tel.:  
8 657 79 982 arba el. 

paštu 

zarasu.vsb@gmail.com 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
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4.  Poetinė popietė su 

kun. Justu Jasėnu 

2018-10-17 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji, 

poezijos mėgėjai. 

Susitikimas su poetu, kunigu J. 

Jasėnu, Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos jaunimo klubo „Lietus 

vitraže“ nariais. 

Gitana 

Kavaliauskaitė, 

Nadiežda 

Matušova 

pedag.centras@zarasai.lt  

tel. 51785 

5.  Rajono kūno 

kultūros mokytojų 

ir trenerių 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2018-10-18 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono kūno 

kultūros 

mokytojai ir 

treneriai  

Mokinių olimpinių žaidynių 

rezultatų aptarimas, metų veiklos 

plano sudarymas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi. 

Virginija 

Triponienė,  

Jaunius 

Bertulis 

pedag.centras@zarasai.lt  

tel. 51785 

6.  Seminaras 

„Ugdymo 

diferencijavimas ir 

individualizavimas“ 

2018-10-19 9:00 Dusetų K. 

Būgos 
gimnazija 

Dusetų K. Būgos 

gimnazijos 
pedagogai 

Programos tikslas išaiškinti 

ugdymo individualizavimo, 
diferencijavimo įvairiais 

lygmenimis, suasmeninto 

mokymo svarbą mokinių 

pasiekimų ir pažangos kokybei. 

Audronė 

Šarskuvienė, 
NMVA 

vadovaujančioji 

išorės vertintoja,  

pedag.centras@zarasai.lt  

tel. 51785 

 

2018-2019 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Kvadrato varžybos 

2008 metų gimimo 

ir jaunesniems 

mokiniams 

2018-10-25 9:00 Zarasų 

,,Ąžuolo“ 

gimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 
Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų ,,Santarvės“ 

pradinė mokykla, Salako pagrindinė mokykla, 

Turmanto pagrindinė mokykla. 

Danutė  
Kukalienė 

Informacija: 
Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

 

 

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

