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2022 M. BALANDŽIO 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 

RESPUBLIKINIAI RENGINIAI 

 Lietuvos mokinių 

jaunųjų poetų 

kūrybos konkursas 

„Raktažolė“ 

2022-04-29 10:00 Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

 Mažosios Pauliaus Širvio 

premijos įteikimas geriausiam 

jaunajam poetui ir geriausių darbų 

autorių apdovanojimas Zarasų 

Pauliaus Širvio progimnazijoje 

Renginio 

koordinatorė 

Andželika 

Vitkūnienė 

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija  

tel.: 8 385 53515  

 Respublikinis 

moksleivių ir 

jaunimo 

dainuojamosios 

poezijos festivalis-

konkursas  

,,Kai dainai daina 

atsišauks“ 

 

2022-04-30 11:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

 

 

Konkursinė 

programa. 
Dalyvauja 8-12 

klasių kūrėjai ir 

jaunimas iki 

25m. 

Renginys skirtas Zarasų krašto 

poetams Pauliui Širviui, Faustui 

Kiršai ir Antanui Vienažindžiui 

atminti. 2022 m. minimos poeto 

Antano Vienažindžio 180-osios 

gimimo metinės.  

Organizatorių vardu 

– Zarasų "Ąžuolo" 

gimnazijos muzikos 

mokytojas 

Gražvydas 

Gasparavičius 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija  

tel.: 8 385 52376 

15:00 Zarasų 

kultūros 

centre 

Laureatų 

koncertas 

visuomenei 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI. PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Seminaras 

,,Sveikatingumą 

stiprinančios 

edukacijos“ 
(Ilgalaikės programos 

„Edukacinių erdvių 

pritaikymas ugdymo 

procesui“ modulis)  

 

2022-04-21 

 

9:00 Zarasų 

profesinė 

mokykla 

Dalyko 

mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pavaduotojai 

Sveikatą stiprinančios mokyklos 

tikslas - stiprinti mokinių ir kitų 

mokyklos bendruomenės narių 

fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, 

formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, kurti integruotą, visa 

apimančią sveikatos stiprinimo 

sistemą bei sveikatai palankią 

aplinką. 

Aurelija  

Vaitonienė  

Informacija 

tel. 8 620 659 17 

aurelija.vaitoniene@g

mail.com 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-04-04 įsakymu Nr. VK-14 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:aurelija.vaitoniene@gmail.com
mailto:aurelija.vaitoniene@gmail.com
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2.   Seminaras 

„Empatija - būtina 

sąlyga motyvuojan-

čiam mikroklimatui 

sukurti“  
(Ilgalaikės programos 

„Ugdymo proceso 

tobulinimas – mokyklos 

pažangai“ modulis) 

2022-04-25 13:00 Nuotoliniu 

būdu 

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Empatija atveria daugybę kelių į 

tvirtus santykius, plečia mūsų 

akiratį, padeda pamatyti pasaulį 

iš kitų žmonių pozicijos. Tačiau 

nutinka ir taip, jog per daug 

įsijaučiame į kito žmogaus 

poreikius. Kur link veda perdėta 

empatija?  

Nomeda Marazienė Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija  

tel.: 8 385 52376 

3.  Seminaras 

„Skambanti spalvų 

jūra“  
(Ilgalaikės programos 

„Ištieskime ranką 

jaunajam talentui“ 

modulis) 

2022-04-25  

 

Zarasų Fausto 

Latėno meno 

mokykla 
 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

muzikos 

mokytojai 

Svarbiausias seminaro tikslas – 

atskleisti skirtingų saviraiškos 

rūšių kūrybinius giminingumus 

ir atverti galimybes, kaip 

išnaudoti skirtingų saviraiškų 

aspektus, kuriant prasmingą ir  

įtikinamą kūrinio interpretaciją.   

Danguolė 

Petrašiūnienė  

 

Informacija 

tel. 8 678 06115 

dange.p@gmail.com 

 

4.  Seminaras 

„Skaitmeninių įrankių 

naudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

(II modulis 1 dalis) 

2022-04-26 

 

13:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 

Išmokti naudotis įvairiais 

skaitmeniniais įrankiais, darbo 

jais ypatumai, veiklos 

skaitmeninėje erdvėje. 

Jolanta Lašaitė 

 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Lietuvių kalbos 

mokymai 

suaugusiems 

2022-04-05 

2022-04-12 

2022-04-19 

2022-04-26 

18:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Kitakalbiai 

suaugusieji 

Mokymai skirti kitakalbių 

lietuvių kalbos gebėjimams 

ugdyti. 

Daiva Matijošienė, 

Edita 

Kondratavičiūtė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Pozityvios tėvystės 

mokymai 

Mokymų 

pradžia 

2022-04-05 

2022-04-12 

2022-04-26 

 

11:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tėvams 

auginantiems 

vaikus  

nuo 3 iki 12 

metų   

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

užsiėmimų metu tėvai mokomi 

tinkamai atliepti vaiko poreikius, 

veiksmingų bendravimo su 

vaikais būdų, lavinami tėvų 

pozityvios disciplinos taikymo 
įgūdžiai.  

 

 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Mokymai  

nemokami.  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

mailto:dange.p@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Rajono mokyklų 

raštingumo 

konkursas (5-7 kl.) 

2022-04-07 9:00 Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

5-7 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

2.  Rajono mokyklų 8 

klasių mokinių 

lietuvių kalbos 

olimpiada 

2022-04-07 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

3.  Lietuvos pradinukų 

matematikos 

olimpiada 3-4 kl. 

mokiniams  

2022-04-12 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3-4 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

4.  2-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada (7-8 kl.) 

2022-04-12 

(1 etapas) 

10:00 

 

Rajono 

mokyklose 

7-8 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

https://geografija.lt 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

 

5.  Lietuvos mokinių  

5-8 klasių biologijos 

olimpiada 

2022-04-13  Rajono 

mokyklose 

5-8 kl.  

mokiniai 

7-8 klasių srautas užduotis atliks 

nuo 12:00 val. 

5-6 klasių srautas užduotis atliks 

nuo 14:00 val. 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

6.  2-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada (7-8 kl.) 

2022-04-12 

(2 etapas) 

 Rajono 

mokyklose 

7-8 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

https://geografija.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

 

7.  Rajono mokyklų 

raštingumo 

konkursas (3-4 kl.) 

2022-04-27 9:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

3-4 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

8.  „Atliekų kultūros“ 

egzaminas 

2022-04-28  Nuotoliniu 

būdu 

1-4 kl., 5-10 kl., 

11 kl. ir vyresni, 

suaugusieji 

Renginio svetainės internetinis 

adresas www.delfi.lt/apps/ak-

egzaminas/ 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

 

 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono priešmokykli-

nio ugdymo pedago-

gų metodinio būrelio 

susirinkimas 

Data ir 

laikas 

derinami 

 Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

platforma 

Rajono dailės 

mokytojai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

priešmokyklinio ugdymo 

pokyčiai, veiklos planavimas. 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
https://geografija.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
https://geografija.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/
http://www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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PARODA 
1.  Paroda „O jei 

šiandien esi tau 

skirtuos Zarasuos...“ 

2022-04 

 

 

 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių darbai 

atskleidžiantys gamtos ir 

žmogaus ryšį.  

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Rankdarbių paroda 

„Pavasario spalvos“ 

2022-04-05 14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Viktorijos Rimkutės rankdarbių 

paroda.  

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-04-06 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Antazavės 

Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos 

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.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-04-13 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

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. 

2022-04-20 

 

 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-04-27 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų  

Kazimiero 

Būgos 

gimnazijos 

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 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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5.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-04-05 

2022-04-06 

2022-04-12 

2022-04-13 

2022-04-26 

2022-04-27 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 

6.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2022-04-05 

2022-04-06 

2022-04-12 

2022-04-13 

2022-04-26 

2022-04-27 

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 

2022-04-08 

2022-04-15 

2022-04-29 

10:00- 

14:00 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt

