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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
1.  Mokymai pagal 

ASIST programą. 

2020-08-

17-18 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė „ASIST“ mokymais rengiami 

pagalbos teikėjai, atliksiantys 

pirmosios pagalbos intervenciją, 

stiprinančią norą gyventi. 

Tyrimai rodo, kad „ASIST“ 

mokymus baigę dalyviai jaučiasi 

geriau pasirengę ir norintys 

padėti žmonėms, galvojantiems 

apie savižudybę. 

ASIST programos 

lektoriai  
Būtina registracija 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 860439826 

zarasu.vsb@gmail.com 

 

 

2.  Mokymai „Žmonių 

sergančių 

alkoholizmu 

nediskriminavimas, 

priėmimas ir 

pagalba“ 

2020-08-

24-25 

8:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Alkoholizmas visuomet buvo ir 

yra opi valstybės ir visuomenės 

problema. Jis palieka antspaudus 

ne tik priklausomo žmogaus 

gyvenime, bet paveikia ir kitus. 

Švietimas šia tema būtų vienas iš 

būdų padėti, gauti palaikymo, 

reikiamos pagalbos sergančiajam. 

Asta Keturkienė 

gydytoja, sveikos 

mitybos ir 

gyvensenos 

konsultantė, 

Sveikatos Rūmų 

narė 

Būtina registracija 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 860439826 

zarasu.vsb@gmail.com 

 

Renginys nemokamas 

PARODOS 

1.  Paroda „Išdrįsk piešti 

ir tapyti'' 

2020 m. 

rugpjūtis 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenei  Suaugusiųjų, lankančių Zarasų 

meno mokyklos dailės studiją, 

tapytų portretų paroda „Išdrįsk 

piešti ir tapyti“. Užsiimant 

menine veikla stiprėja 

pasitikėjimas savimi ir atsiranda 

motyvacija nuveikti kažką 

gražaus. Mokytoja Petrutė 

Sekonienė 

 

  

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  
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SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2020-08-26 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

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 

 

2.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-08-25 

2020-08-26 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

3.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2020-08-25 

2020-08-26 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba 

Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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