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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-09-10 

 

 

10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

savivaldybės 

projekto „Lyderių 

laikas 3” kūrybinė 

komanda. 

Tikslas – identifikuoti švietimo 

problemas. Iš visų problemų 

išgryninti pagrindinę projekto 

temą, kurią ketinama išspręsti 

Konsultantė - 

Kotryna Gotberg. 

Registracija LL3 

mokymosi platformoje 

„Moodle“  

 2.  Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-09-24 10:00 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Zarasų rajono 

specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodinis 

susirinkimas 

2019-09-11 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

Ataskaitinis – rinkiminis 

susirinkimas. Veiklos plano 

2019-2020 mokslo metams 

sudarymas.  

Birutė 

Razmanavičienė 
ppt@zarasai.lt   

tel., 51785 

PARODOS 

1.  Paroda 

„Mūsų ateities 

miestai“ 

2019-09  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

NVŠ grupės (6-7) metų mokinių 

kūrybiniai darbai, kuriuose jie 

pavaizdavo netolimos ateities 

miestus. 

Petronė 

Sekonienė, 

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. 

 

2019-09-04 

 

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 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-08-30 įsakymu Nr. VK-31 
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-09-11 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Dusetų Kazimiero 

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 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-09-18 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-09-25 

 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-09-03 

2019-09-04 

2019-09-10 

2019-09-11 

2019-09-17 

2019-09-18 

2019-09-24 

2019-09-25 

 

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 

2019-09-02 

2019-09-03 

2019-09-09 

2019-09-10 

2019-09-16 

2019-09-17 

2019-09-13 

2019-09-24 

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 
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PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTAS 

1.  Individualios 

konsultacijos 

priklausomybių 

turintiems asmenims 

ir/ar priklausomybių 

turinčių asmenų šeimos 

nariams 

2019-09-06 

2019-09-13 

2019-09-20 

2019-09-27 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

 Anonimiškai ir konfidencialiai 

konsultuojami priklausomybių 

turintys asmenys ir/ar 

priklausomybių turinčių asmenų 

šeimos nariai  

Priklausomybių 

konsultantas 

Būtina registracija 

tel. 865779982 

      860439826 

zarasu.vsb@gmail.com   

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:zarasu.vsb@gmail.com

