
  

 

 

 

 

2022 M. SPALIO 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.   Informacinis renginys 

„Tūkstantmečio mokyklų“ 

programos (TŪM) eiga.   

 

2022-10-04 14:30–

16:00  

Prisijungimas 

TŪM 

informacinis 

renginys 

savivaldy-

bėms 

Savivaldybės 

pažangos plano 

rengimo 

komanda. 

Susitikimo metu bus 

supažindinama su   konsultacijų ir 

pažangos plano rengimo laiko 

juosta bei artimiausiais darbais. 

Europos 

socialinio fondo 

agentūra 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

2.  Savivaldybės pažangos plano 

rengimo komandų 

susirinkimai 

(TŪM) 

2022-10-03 14:00 

  

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

„STEAM“ Tikslas - išsigryninti veiklas pagal 

sritį, nusimatyti konkrečius 

mokymus, aptarti sąveiką tarp 

mokyklų veiklų. 

 

Sigita Keršienė 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zaras

ai.lt 
 

2022-10-06 „Įtraukusis 

ugdymas“ 

2022-10-12 „Kultūrinis 

ugdymas“ 

3.   Edukacinė programa  

„Istorijos ir kultūros 

paveldas: jo vieta dabarties 

kontekste“ 

 

 

2022-10-05 

 

9:00 Zarasų 

miesto 

edukacinės ir 

istorinės 

erdvės 

 Tikslinė grupė Renginio tikslas – padėti mokyto-

jams geriau perprasti istorijos ir 

kultūros paveldo aktualumą, 

mokinių ugdymo(si) esmę ir 

metodų bei būdų taikymo gali-

mybes, sudaryti sąlygas susipažinti 

su paveldo vertybėmis, papildyti 

dalykines istorijos, literatūros, 

kultūros, meno ir kitų sričių žinias, 

įgyjant bendrųjų kompetencijų. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zaras

ai.lt 
  

4.  Gerosios patirties  sklaidos 

renginys. 

Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos dalykinis vizitas. 

2022-10-25 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Anykščių ir 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnybų 

darbuotojai 

Susitikimo tikslas -  pasidalinti 

patirtimi Švietimo pagalbos 

tarnybų veiklos srityse, aptarti 

bendradarbiavimo galimybes. 

Gintarė 

Laurikėnienė, 

Vita 

Abraškevičienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-10-03 įsakymu Nr. VK-27 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlZjEzZTEtODVmZS00YzU1LWE2ZGUtNDg5Y2FmZDUyMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22aec24e40-e41c-4947-b0eb-ec59d3c8f475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlZjEzZTEtODVmZS00YzU1LWE2ZGUtNDg5Y2FmZDUyMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22aec24e40-e41c-4947-b0eb-ec59d3c8f475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlZjEzZTEtODVmZS00YzU1LWE2ZGUtNDg5Y2FmZDUyMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22aec24e40-e41c-4947-b0eb-ec59d3c8f475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlZjEzZTEtODVmZS00YzU1LWE2ZGUtNDg5Y2FmZDUyMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22aec24e40-e41c-4947-b0eb-ec59d3c8f475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlZjEzZTEtODVmZS00YzU1LWE2ZGUtNDg5Y2FmZDUyMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22aec24e40-e41c-4947-b0eb-ec59d3c8f475%22%7d
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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METODINĖ VEIKLA 

1.  Zarasų rajono mokyklų 

bibliotekininkų metodinis 

susirinkimas 

 

2022-10-11 

 
14:00 ZOOM 

platforma 

Mokyklų 

bibliotekininkai, 

asmenys, atsakin- 

gi už mokyklos 

biblioteką 

Aktualijos, diskusijos, veiklos 

perspektyvos. 

Jolanta  

Lašaitė 

 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

  

2.  Zarasų rajono ugdymo 

įstaigų pedagogų 

Metodinė diena 

2022-11-03 9:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

Zarasų rajono 

pedagogų 

bendruomenė 

PROGRAMA RENGIAMA Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

PARODA 

1.  Zarasų krašto fotografų 

klubo „Ežerų žemė“ 

fotografijų paroda 

2022 spalis  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Bendruomenės 

nariai 
Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių:  

R. Bikulčiaus, G. Kavaliauskaitės,  

V. Kukonenko, A. Navicko ir  

S. Stankevičiaus žvilgsniai į 

šiandienos Zarasus. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Neuroedukaciniai 

užsiėmimai suaugusiems 

„Aš kūrėjas“ 

2022-10-04 

 

17:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji Programa skirta norintiems: 

gerinti emocinę būklę, atrasti 

vidinę pusiausvyrą, geriau pažinti 

save, ugdyti socialinius ir 

emocinius gebėjimus. 

Rita Dudėnė  

VšĮ „Virsmo 

studija“ 

neuroedukatorė  

Būtina registracija  

Tel: 8 626 69396 

Projektą remia Zarasų 

rajono savivaldybės 

administracija 

2.  Lietuvių kalbos mokymai 

suaugusiems ukrainiečiams 

2022-10-04 

2022-10-11 

2022-10-18 

2022-10-25 

18:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Ukrainiečiai 

(suaugusieji) 

Mokymai skirti suaugusiųjų 

ukrainiečių lietuvių kalbos 

gebėjimams ugdyti. 

Daiva 

Matijošienė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai.lt 

3.  Ankstyvosios intervencijos 

programos  užsiėmimai 

2022-10-04 

2022-10-11 

2022-10-18 

2022-10-25 

15:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Programa yra 

pagalbos priemo-

nė, skirta ekspe-

rimentuojantiems 

ar nereguliariai 

vartojantiems 

psichoaktyviąsias 
medžiagas 

(išskyrus tabaką) 

jaunuoliams nuo 

14-21 m. 

Programos tikslas – motyvuoti 

jauną žmogų keisti savo elgesį, 

paskatinti suabejoti jau turimomis 

žiniomis, susijusiomis su 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimu, žala bei pasekmėmis 

Aistė Lingienė, 

psichologė. 

Jūratė 

Tomašauskienė,  

priklausomybių 

konsultantė 

zarasubiuras@zarasai.lt  

tel. nr.: 8 67373009 
   

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:zarasubiuras@zarasai.lt
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4.  Mokymai 

„Savižudybės grėsmės 

atpažinimas, vertinimas ir 

pirmos emocinės pagalbos 

teikimas“ 

2022-10-07 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono  

savižudybių 

prevencijos 

komisijos nariai, 

specialistai, kurie 

savo darbinėje 

veikloje gali 

dažniau susidurti 

su savižudybės 

grėsmę 

patiriančiu 

asmeniu  

Vadovaujantis patvirtintu 

reagavimo į savižudybių riziką 

modeliu Zarasų rajone, stiprinti 

pagalbos teikėjų tinklą, būtiną 

efektyviai savižudybių prevencijai 

savivaldybėje. 

Valija Šap, 

Svetlana 

Vilkauskienė 

zarasubiuras@zarasai.lt  
Tel. 8 673 73009 

   

5.  Pozityvios tėvystės 

mokymai 

2022-10-12 

2022-10-19 

2022-10-26 

12:00 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 

6.  Paskaita visuomenei 

„Kopriklausomybė 

šeimoje“ 

2022-10-14 13:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

Dusetų 

bendruomenės 

nariai 

Prevencinis renginys 

bendruomenei, siekiant stiprinti 

pagalbos tiekėjų tinklą 

bendruomenėje.  

 

Valija Šap, 

Svetlana 

Vilkauskienė 

REGISTRACIJA 
zarasubiuras@zarasai.lt  
Tel. 8 673 73009 
   

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

1.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Darbo 

dienomis 

8:00-

16:00 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, 

Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams teikiamos profesinio 

orientavimo paslaugos, siekiant 

ugdyti karjeros kompetencijas, 

kurios yra svarbios norint 

sėkmingai pasirinkti mokymosi 

kryptį, profesiją ar darbo veiklą, 

pereiti iš mokymo aplinkos į 

darbo aplinką, taip pat tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi.   

Jurgita 

Jablonskienė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialiste1

@gmail.com 

 

2.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Pirma-

dieniais ir 

penkta-

dieniais 

8:00-

17:00 

Antazavės Juozo Gruodžio 

pagrindinė mokykla, 

Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

Jovita 

Vainikevičiūtė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialiste2

@gmail.com 

 

mailto:zarasubiuras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:zarasubiuras@zarasai.lt
mailto:karjeros.specialiste1@gmail.com
mailto:karjeros.specialiste1@gmail.com
mailto:karjeros.specialiste2@gmail.com
mailto:karjeros.specialiste2@gmail.com


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2022 m. spalio mėnesio renginiai 4 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-10-05 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių 

ugdymo skyrius 

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, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-10-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

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, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-10-19 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

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, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-10-26 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

 

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 

 

5.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-10-04 

2022-10-11 

2022-10-18 

2022-10-25 

 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

Genovaitė 

Vadaišienė  
Psichologė  

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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