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2022 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 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Seminaras 

„Skaitmeninių įrankių 

naudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

(I modulis) 

2022-01-19 12:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 

Išmokti naudotis įvairiais 

skaitmeniniais įrankiais, darbo 

jais ypatumai, pasidalinimas 

gerąja patirtimi vykdant 

ugdomąsias veiklas 

skaitmeninėje erdvėje. 

Dalia Kukonenko 

 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Vebinaras  

„Emocinis 

atsparumas. 

Praktinės 

rekomendacijos“  

II dalis 

2022-01-20 14:00 Nuotoliniu 

būdu 

Užsiregistravę 

rajono 

pedagogai 

 

Atsižvelgiant į rajono pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo temų 

poreikį, organizuojami mokymai 

aukštos vidinės ir tarpasmeninės 

emocinės kultūros tema. 

Sertifikuota EQ 

praktikė, psichologė 

Nomeda Marazienė 

Prisijungimo nuoroda 

bus išsiųsta užsiregis-

travusiems dalyviams.  

Mokymus finansuoja 

Zarasų r. savivaldybės 

administracija. 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  60-oji Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiada 

2022-01-14 9:00 Rajono 

mokyklose 

9-12 kl. 

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 
 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

2.  Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) 

2022-01-20 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

11 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

3.  54-oji Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiada 

2022-01-21 9:00 Rajono 

mokyklose 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-01-04 įsakymu Nr. VK-1 
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4.  54-asis Lietuvos 

mokinių jaunųjų 

filologų konkursas 

2022-01-25  Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Konkurso informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

5.  69-oji Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiada 

2022-01-27 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

6.  33-oji Lietuvos 

mokinių informatikos 

olimpiada (8, 9-12/I-

IV gimnazijos kl.) 

III etapo I dalis 

2022-01-28  Rajono 

mokyklose 

8-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

http://www.lmio.mii.vu.lt/  

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono socialinių 

pedagogų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Data 

derinama 
 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono 

socialiniai 

pedagogai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

gerosios darbo patirties sklaida, 

veiklos planavimas. 

Elvyra Šumanienė Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Rajono specialiųjų ir 

logopedų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Data 

derinama 
 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono 

socialiniai 

pedagogai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

gerosios darbo patirties sklaida, 

veiklos planavimas. 

Liuba Venediktova Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

PARODA 
1.  Paroda „O jei 

šiandien esi tau 

skirtuos Zarasuos...“ 

2022-01-11 

iki 

2022-02-11 

12:00  

 

 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių darbai 

atskleidžiantys gamtos ir 

žmogaus ryšį. Autoriai savitai 

atskleidžia buvimą šiame likimo 

skirtame krašte.   

Nadiežda  

Matušova 

Informacija tel. 

Mob. 8 698 13009 

nad.matusova@gmail.

com 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-01-05 

 

 

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 
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-01-12 

2022-01-19 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazijos 
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, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-01-26 

 

 

8:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

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 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės mok. 

Turmanto 

ugdymo sk. 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2022-01-04 

2022-01-05 

2022-01-11 

2022-01-12 

2022-01-18 

2022-01-19 

2022-01-25 

2022-01-26 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

 

 

 

 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

5.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-01-04 

2022-01-05 

2022-01-11 

2022-01-12 

2022-01-18 

2022-01-19 

2022-01-25 

2022-01-26 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 

 

 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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