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 PATVIRTINTA 

 Tauragės Pagalbos mokytojui 

 centro direktoriaus   

 2015 m. lapkričio 17  d. 

 įsakymu Nr. V– 103 

  

2015–2016 m. m. Tauragės rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 
 

Tauragės rajono mokinių dalykinės olimpiados, konkursai ir kiti renginiai, organizuojami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC)
1
 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada ar kitas 

renginys 

Renginio koordinatoriaus vardas, 

pavardė, telefonas, el. paštas 

Renginio 

organizavimo 

laikas mieste, 

rajone, apskrityje 

Paraiškų, dalyvių sąrašų arba 

darbų pristatymo kitam etapui 

data ir vieta
2
 

Renginio organizavimo 

rajone vieta 

Renginio 

organizavimo šalyje 

data
3
 

1 

8-oji Lietuvos mokinių 

gamtos mokslų 

olimpiada (iki 15 m.) 

Rūta Leinartaitė, 

ruta@olimpiados.lt, 

tel.: (8 5) 277 6301, 8 617 04 677 

Spalio 02 d. Privaloma dalyvių registracija 

tinklalapyje www.olimpiados.lt 

arba www.lmnsc.lt savaitę iki 

renginio 

Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Šiauliai, 

Panevėžys, Mažeikiai, 

Molėtai, Marijampolė, 

Alytus, Tauragė 

,,Versmės“ g. 

2016 m.  

rugsėjo–spalio mėn.  

2 

4-oji Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 

Ingrida Bertulienė, 

muz.olimpiada@gmail.com, 

tel. 8 699 66470; Virginija 

Drobelytė, 

virginija.drobelyte@lmnsc.lt,  

tel. (8 5) 276 6748 

Iki 2015 m. 

spalio 28 d. 

Iki 2015 m. spalio 31 d. el. paštu 
muz.olimpiada@gmail.com  

Klaipėdos universiteto 

Menų fakultetas, K. 

Done-laičio g. 4, LT-

92144 Klaipėda 

2015 m.  

lapkričio 21 d. 

3 28-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada I 

etapas (mokykloje) 

Mokyklos informatikos 

mokytojas 

I etapas 2015 m.  

Lapkričio 16 d. 

II etapui dalyvių sąrašai 

pateikiami iki gruodžio 12 d. 

regina.remeikiene@gmail.com 

 

Mokykla, gimnazija, 

progimnazija 

_______________ 

4 28-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada 

II etapas 

Regina Remeikienė, Žalgirių 

gimnazijos informatikos 

mokytoja metodininkė 

II etapas  2015 

m. gruodžio 15 d. 

Į III etapo I dalį sąrašai 

pateikiami iki 2016 m. sausio 8 

d. internetu  

regina.remeikiene@gmail.com 

 

Žalgirių gimnazija ______________ 

5 45-asis tarptautinis Vida Laurinaitytė, Žalgirių Iki 2016 m. Iki 2016 m. sausio 11 d. Pagalbos mokytojui ir ______________ 

                                                 
1
 Renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt. Renginiai lentelėje išdėstyti pagal LMNŠC etapų datas. Pasikeitus aplinkybėms, renginių datos ir vieta gali 

būti keičiamos. Apie tai renginių organizatoriai ir dalyviai informuojami PMMC direktoriaus raštu.  
2
 Dalyvių sąrašus į rajono olimpiadą, konkursą, viktoriną, varžytuves Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui siunčia mokyklos atstovas atsakingas už mokyklinį etapą 

 (Priedas Nr.1). Dalyvių sąrašai siunčiami likus 5 dienoms iki renginio. 
3
 Į šį renginių grafiką įtraukti renginiai nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. 

mailto:muz.olimpiada@gmail.com
mailto:virginija.drobelyte@lmnsc.lt
mailto:muz.olimpiada@gmail.com
mailto:regina.remeikiene@gmail.com
mailto:regina.remeikiene@gmail.com
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jaunimo epistolinio 

rašinio 

konkursas ,,Parašyk 

laišką sau – 45-erių metų 

žmogui“ (dalyvauja 

vaikai iki 15 metų) 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

sausio 9 d. 

 

Rūtai Kiaulakienei, PMMC 

Tauragė 

mokiniui centras 

(darbai išsiunčiami į 

LMNŠC sausio 13 d.) 

6 48-asis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų 
konkursas 

Vida Laurinaitytė, Žalgirių 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Iki 2016 m. 

sausio 15 d. 

Iki 2016 m. sausio 19 d. 

Rūtai Kiaulakienei, PMMC 

Tauragė 

Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centras 

(darbai išsiunčiami į 

LMNŠC sausio 20 d.) 

2016 m.  

kovo 17-19 

7 Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada (11 kl.)          

Gintarė Kolesnikova, Žalgirių  

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja metodininkė 

2016 m.  

sausio 13 d. 

Iki 2016 m. sausio 20 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta 

ir paskelbta www.lmnsc.lt) 

 

Žalgirių gimnazija 2016 m. 

vasario 20 d. 

8 49-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

Rima Lebrikienė, Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

vyresnioji biologijos mokytoja 

2016 m.  

sausio 15 d. 

(9–12 kl. 

mokiniams) 

Iki 2016 m. sausio 22 d.  

 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

2016 m.  

kovo 10-12 d. 

9 Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 
mokiniams 

Vida Laurinaitytė, Žalgirių 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

2016 m. 

sausio 21  d. 

(9–12 kl. 

mokiniams) 

Iki 2016 m. vasario 29 d. 

 

 

,,Aušros“ pagrindinė 

mokykla 

2016 m. 

kovo 3–4 d.  

10 54-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

Sondra Radžiūnienė, ,,Versmės“ 

gimnazijos chemijos mokytoja 

metodininkė  

2016 m.  

sausio 22 d. 

(9–12 kl. 

mokiniams) 

Iki 2016 m. sausio 29 d.  

 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

2016 m.  

kovo 17-19 d. 

11 28-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada 

III etapo I dalis (8-12 kl. 

mokiniai) 

Regina Remeikienė, Žalgirių 

gimnazijos informatikos 

mokytoja metodininkė 

III etapas I dalis 

2016 m. vasario 

2 d. 

Į šalies etapo atrankinę dalį 

sąrašai pateikiami iki 2016 m. 

sausio 8 d. internetu  

 

Žalgirių gimnazija 2016 balandžio 9-12 

d. 

12 Lietuvos mokinių 
meninio 

skaitymo konkursas 

Vida Laurinaitytė, Žalgirių 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

2016 m. 

vasario 2 d. 

 

Apie renginius regionuose 

informacija bus pateikiama 

atskiru raštu ir interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt 

Moksleivių kūrybos 

centras 

2016 m.  

balandžio 1–2 d.  

13 65-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada(9–12 

kl. mokiniams) 

Jolanta Kiūdienė, Žalgirių 

gimnazijos vyresnioji fizikos 

mokytoja     

2016 m.  

vasario 5 d. 

 

Iki 2016 m.  vasario 10 d.  

 

 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

2016 m.  

balandžio 7-9 d.  

14 65-oji Lietuvos mokinių  

matematikos olimpiada 

  

Vilmantė Bliūdžiutė, Žygaičių 

gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė        

2016 m.  

vasario 10 d.  

(9–12 kl. 

mokiniams) 

Iki 2016 m. vasario 19 d.  

 

 

Jovarų  pagrindinė 

mokykla 

2016 m. 

kovo 22-23 d. 
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15 25-oji Lietuvos mokinių 
istorijos olimpiada 

Daiva Bajorinienė, ,,Versmės“ 

gimnazijos istorijos mokytoja 

metodininkė 

2016 m.  

vasario 11 d. 

(9–12 kl. 

mokiniams) 

Iki 2016 m. kovo 1 d. 

 

,,Versmės“ gimnazija 2016 m. 

balandžio 22–23 d. 

16 Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada 

Audra Paulauskienė, ,,Šaltinio“ 

progimnazijos technologijų 

mokytoja ekspertė 

Iki 2016 m. 

vasario 20 d 

Iki kovo 4 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta 

ir paskelbta www.lmnsc.lt) 

Profesinio rengimo 

centras, Tauragė 

 

2016 m. 

balandžio 9 d. 

17 23-oji Lietuvos mokinių 
rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

olimpiada 

Audronė Marinienė, ,,Šaltinio“ 

progimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė 

2016 m.  

vasario 23 d. 

Iki 2016 m. kovo 1 d. 

 

 

,,Šaltinio“ progimnazija 2016 m. 

balandžio 7-9d. 

18 22-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada 

Jurga Išorienė, Batakių vidurinės 

mokyklos vyresnioji dailės 

mokytoja, Vida Karbauskienė, 

,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 

dailės mokytoja ekspertė 

 2016 m. 

vasario 29 d. 

Iki  2016 m. kovo 10 d. 

 

 

Moksleivių kūrybos 

centras, Tauragė 

2016 m. 

balandžio  21-22 d. 

19 28-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada 

(9-12 kl.) 

Jūratė Orlovienė, ,,Versmės“ 

gimnazijos geografijos mokytoja 

ekspertė 

2016 m.  

kovo 2 d. 

Iki 2016 m. kovo 7 d. 

 

 

 

Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centras, 

Tauragė 

2016 m. 

gegužės 7–9 d. 

20 Nacionalinis mokinių  

Č.Kudabos (geografijos) 

konkursas 

Jūratė Orlovienė, ,,Versmės“ 

gimnazijos geografijos mokytoja 

ekspertė 

– 2016 m. vasario 1 d. – kovo 1 d. 

Registracija svetainėje 

www.lgd.lt 

Lietuvos edukologijos 

universitetas,  

Studentų g. 39, Vilnius 

2016 m.  

balandžio 2 d. 

21 5-8 klasių mokinių 

gamtos mokslų  - 

biologijos olimpiada 

Rima Lebrikienė, M. Mažvydo 

progimnazijos biologijos 

mokytoja 

2016 m. 

kovo 18 d. 

Iki 2016 m. kovo 20 d. 

elektroniniu paštu 

Šiaulių universitetas 

P. Višinskio g. 25 

2016 m. 

kovo 25 d. 

22 5-oji geografijos 

olimpiada ,,Mano 

gaublys“ (6-8 kl.) 

Danguolė Jonikienė, ,,Aušros“ 

pagrindinės mokyklos geografijos 

mokytoja metodininkė 

____________ Informacija teikiama el.p.a.  

manogaublys@gmail.com 

 2016 m. 

kovo 17-18 d. 

22 17-oji ketvirtų klasių 

mokinių matematikos  

olimpiada 

Vilma Berešnienė 

Jolanta Rimkuvienė 

2016 kovo mėn. __________________________ Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

23 Pradinių klasių mokinių 

,,Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ 

ŠVIESOFORO 

konkursas: 

1. Mokyklinis 

2. Rajoninis  

3. Zoninis 

4. Respublikinis 

Vilma Berešnienė 

Jolanta Rimkuvienė 

2016 balandžio – 

gegužės mėn. 

__________________________ Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

24 Konkursas ,,Ką žinai Daiva Bajorinienė ir rajono ___________ __________________________ Informacija bus Informacija bus 
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apie Lietuvos 

kariuomenę“ 

istorijos mokytojai PMMC teikiama atskiru 

pranešimu 

teikiama atskiru 

pranešimu 

25 Teisinių žinių konkursas 

,,Temidė“ 

Daiva Bajorinienė ir rajono 

istorijos mokytojai Jovarų 

pagrindinė mokykla 

___________ __________________________ Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

26 Šokių kolektyvų 

festivaliai: 

1. Liaudies šokiai. 

2. Šiuolaikiniai 

šokiai 

Jolita Urbutė, MKC šokių 

mokytoja metodininkė 

2016 balandžio – 

gegužės mėn. 

__________________________ Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

27 Anglų kalbos oratorių 

konkursas  

Gintarė Kolesnikova, ,,Šaltinio“ 

progimnazija 

______________ __________________________ Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

Informacija bus 

teikiama atskiru 

pranešimu 

28 XLVI jaunųjų 

matematikų varžybos  

Vilmantė Bliūdžiutė, Žygaičių 

gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė 

Bus paskelbta 

tinklalapyje 

www.su.lt 

Informacija teikiama el.p. 

adresu 

mat.kat@fm.su.lt 

Šiaulių universitetas,  

Višinskio g. 19, Šiauliai 

2016 m. vasario 27 

d. 

 

Parengė: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius. Rajono mokykloms, gimnazijoms, progimnazijoms pritaikė 

               Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. 

               Donelaičio g. 21, Tauragė, tel.: (8 446) 62018, r.kiaulakiene@gmail.com , pedagogas@taurage.lt , v.mejeriene@gmail.com 

P.S. Mėnesio veiklos planuose bus nurodyta tiksli olimpiados vykdymo data, laikas, vieta.  
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