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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 vietaii 

Renginio 
organizavimo vieta 

rajone  

Renginio 
organizavimo 
šalyje data ir 

vietaiii 

1. 29-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada 
I etapas (8–12 kl.) 

Mokyklos informatikos mokytojai I etapas 
2017m. 
lapkričio 14d. 

 Rajono mokyklos  

2. 29-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada 
II etapas(8–12 kl.) 

Lina Trijonienė, Žalgirių 
gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

II etapas 
2017m. 
gruodžio 8d.,  
 

Šalies etapo atrankinės dalies 
dalyvių sąrašai turi būti 
pateikti iki 2017 m. gruodžio 
22d. internetu 

Žalgirių gimnazija  

3. 47-asis tarptautinis 
jaunimo epistolinio 
rašinio konkursas  
 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

Iki 2018 m.  
sausio 10 d. 

Iki 2018 m. sausio 12 d. 
Vilmai Vaičekauskienei, 
PMMC metodininkei, 
Tauragė 
 

Pagalbos mokytojui ir 
mokiniui centras 
(darbai išsiunčiami į 
LMNŠC sausio 12d.) 

2018m.gegužės 
mėn. 

4. Lietuvos mokinių anglų 
kalbos olimpiada 
(11 kl.) 

Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

2018 m.  
sausio 10 d. 

Iki 2018 m. sausio 17 d.  
(dalyvių registracijos forma 
bus atsiųsta) 

 
Žalgirių gimnazija 
 

2018 m. 
vasario 24d., 
Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija. 

5. Respublikinis anglų 
kalbos konkursas  
(9–10 kl.) 
 

Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

 
2018 m.  
sausio 23 d. 
 

2018 m. sausio 31 d.  
(dalyvių registracijos forma 
bus atsiųsta) 

 
Žalgirių gimnazija 
 

2018 m. 
balandžio 13-14d., 
Kauno „Aušros“ 
gimnazija. 

6. 51-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada  
(9–12 kl.) 

Aušra Bambalienė, Tauragės 
Martyno Mažvydo progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

2018 m.  
sausio 12 d. 

Iki 2018 m. sausio 26 d.  
 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

2017 m.  
kovo 8–10 d., 
Mažeikių Merkelio 
Račkausko 
gimnazija. 
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7. 50-asis Lietuvos 
mokinių jaunųjų 
filologų konkursas 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

Iki 2018 m.  
sausio 15 d. 

Iki 2018 m. sausio 19 d. 
 

Pagalbos mokytojui ir 
mokiniui centras, 
Tauragės 

2018 m.  
balandžio 5–7 d., 
Vilniaus S.Daukanto 
gimnazija  

8. 56-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada  

Dalia Pukelienė, Tauragės 
„Versmės“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2018 m.  
sausio 19 d. 

Iki 2018 m. vasario 2 d.  
 

„Versmės“ gimnazija 
 

2018 m. kovo 22–24 
d., 
Vilniaus Karaliaus 
Mindaugo mokykla. 

9. Lietuvių kalbos  ir 
literatūros olimpiada 
Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų 
mokiniams (9–12 kl.) 

Aldona Pocienė, Tauragės Jovarų 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

2017 m.  
sausio 25 d.  
 

Iki 2018 m. vasario 9 d.  
(dalyvių registracijos forma 
bus atsiųsta) 
 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

2018 m.  
kovo 9–10 d., Kauno 
St. Dariaus ir 
S.Girėno gimnazija 

10. 28-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada 
III etapo I d. (8–12kl.) 

Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

III etapo I 
dalis 2018 m. 
sausio 26 d. 

 Žalgirių gimnazija 2018 m. kovo 23-
25d., 
VU Kauno 
fakultetas 

11. 66-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada  
(9–12 kl.) 

Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

2018 m. 
vasario 2 d. 

Iki 2018 m. vasario 12 d. Žalgirių gimnazija 2018 m. balandžio 
5–7 d., Klaipėdos 
Vitės pagr. m-kla. 

12. Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo 
konkursas 

Alma Vilkauskienė, Tauragės 
MKC direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

Iki 2018 m.  
vasario 1 d. 

Apie renginius regionuose 
informacija bus pateikiama 
atskiru raštu ir interneto 
svetainėje www.lmnsc.lt 

Moksleivių kūrybos 
centras, Tauragė 

2018 m. balandžio 
27–28d., 
Palangos Vlado 
Jurgučio pagr. m-
kla. 

13. 67-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada 
(9–12 kl.) 

Rita Poškienė, Tauragės „Aušros“ 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

2018 m. 
vasario 9 d. 

Iki 2018 m. vasario 19 d.  
 

„Aušros“ 
progimnazija 

2018 m. 
balandžio 20–21d. 
Šiaulių r. Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio 
gimnazija 

14. 25-oji Lietuvos mokinių 
rusų (gimtosios ir 
užsienio) kalbos 
olimpiada (10–11 kl.) 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2018 m. 
vasario 13 d. 

Iki 2018 m. vasario 19 d. 
 

Pagalbos mokytojui ir 
mokiniui centras, 
Tauragė 

2018 m.  
balandžio 5–7 d., 
Druskininkų „Ryto“ 
gimnazija. 

15. 28-oji Lietuvos mokinių 
istorijos olimpiada  
(10–12 kl.) 

Rita Poškienė, Tauragės „Aušros“ 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

2018 m. 
vasario 27 d. 

Iki 2018 m. kovo 5 d. 
 

„Aušros“ 
progimnazija 

2018 m. balandžio 
20–21d. 
Marijampolės 
Rygiškių Jono 
gimnazija. 
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16. Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiada 

Audra Paulauskienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos. technologijų 
mokytoja ekspertė 

 2018 m.  
vasario 8 d. 

Iki 2018m. vasario 22 d.  
(dalyvių registracijos forma 
bus atsiųsta) 

 2018 m. balandžio 
20–21d. 
Šiaulių profesinio 
rengimo centras. 

17. 25-oji Lietuvos mokinių 
dailės olimpiada (8–12 
kl.) 

Alma Vilkauskienė, Tauragės 
MKC direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

Iki 2018 m. 
vasario 23d. 

Dalyviai registruojami iki 
2018 m. kovo 12 d. el.p. 
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt. 
Kūrybiniai darbai (n. d. ir II 
etapo darbas) siunčiami iki 
2018-03-19, adresu LMNŠC, 
Meninio ir kultūrinio ugdymo 
skyriui, Žirmūnų g. 1B, 
LT -09101, Vilnius  

Moksleivių kūrybos 
centras, Tauragė 

2018 m. balandžio 
26–27d.,  
Trakų Vytauto 
Didžiojo 
gimnazija. 

18. 30-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada 
(9–12 kl.) 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2018 m. kovo 
7 d. 

Iki 2018 m. kovo 12 d. 
 

Pagalbos mokytojui ir 
mokiniui centras, 
Tauragė 

2017 m.  gegužės 3–
5 d., 
Kauno Aleksandro 
Puškino gimnazija 

 
KITI KONKURSAI IR OLIMPIADOS  

 

19. 7-oji geografijos 
olimpiada „Mano 
gaublys“ (6–8 kl.) 

Aldona Pocienė, Tauragės Jovarų 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

 Už renginį vietoje atsakingas 
atstovas iki kovo 13 d. 
siunčia laisvos formos 
paraišką LGMA užduotims 
gauti šiuo adresu: 
manogaublys@gmail.com 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 
 

2018 m.  
vasario 28d. 

20. 7-oji geografijos 
olimpiada „Mano 
gaublys“ (9–12 kl.) 

Dalia Pukelienė, Tauragės 
„Versmės“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Už renginį vietoje atsakingas 
atstovas iki kovo 13 d. 
siunčia laisvos formos 
paraišką LGMA užduotims 
gauti šiuo adresu: 
manogaublys@gmail.com 

„Versmės“ gimnazija 
 

2018 m.  
kovo 1d. 

23. Lietuvos pradinukų 
matematikos olimpiada 
3–4 kl. mokiniams 

Vijolyta Bivainienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 

Bus pateiktos 
siūlomos 
užduotys  

Rekomenduoja
ma vykdyti 

2018 m. kovo 
19-23d. 

Bus paskelbta olimpiados 
tinklalapyje 
www.lpmo.lt 

„Šaltinio“ progimnazija 2018 m. 
balandžio 28 d., 
VU Matematikos 
ir informatikos 
fakultetas. 
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24. XLVIII jaunųjų 
matematikų varžybos 

Virginija Garbaliauskienė, 
tel. (8 41) 595 722, imk@su.lt 

____ Bus paskelbta tinklalapyje 
www.su.lt 

Šiaulių universitetas, 
Vilniaus g. 141, Šiauliai 

2018 m.  
vasario 24 d. 
 

25. XV Nacionalinis 
mokinių Č. Kudabos 
geografijos konkursas 

Virginijus Gerulaitis, 
8 689 54613, 
alnus@mail.lt 

____ 2017 m. sausio 30 – 2017 m. 
kovo 6 d. Registracija 
svetainėje www.lgd.lt iki 
2018m. kovo 4d. 

LEU, Studentų 39, 
Vilnius 

2018 m.  
kovo 31 d. 

26. Nacionalinis mokinių 
raštingumo konkursas 
„MAŽASIS 
DIKTANTAS“ 4–5 kl. 
mokiniams 

Aldona Pocienė, Tauragės Jovarų 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

Bus pateiktos 
siūlomos 
užduotys 

Rekomenduoja
ma vykdyti 

2018 m. kovo 
26-30d. 

Bus paskelbta konkurso 
tinklalapyje 
www.mazasisdiktantas.lt 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 
 

2018 m. gegužės 
5 d., 
LEU 
Lituanistikos 
fakultetas. 

27. Tarptautinis 
matematikos konkursas 
„KENGŪRA 2018“ 

Tarptautinis matematikos 
konkursas „KENGŪRA 2018“ 

2018m. kovo 
15d. 

Registracija per mokymo 
įstaigas. Visa informacija 
apie konkursą 
www.kengura.lt 

Šalies mokyklos 2018 m. 
kovo 15 d. 

28. Pradinių klasių mokinių 
,,Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose“ 
ŠVIESOFORO 
konkursas: mokyklinis, 
rajoninis, zoninis ir 
respublikinis turai. 

Aušra Bambalienė, Tauragės 
Martyno Mažvydo progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

2018m. 
balandžio – 

gegužės mėn. 

_____________________ Informacija bus teikiama 
atskiru pranešimu 

Informacija bus 
teikiama atskiru 
pranešimu 

 

                                                
i Į šį grafiką įtraukiami tik tie LMNŠC organizuojami renginiai, kurie yra finansuojami iš priemonės „Sudaryti galimybes gabiems ir talentingiems vaikams 
papildomai mokytis ir bendrauti“ lėšų. Renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt.. Pasikeitus aplinkybėms, renginių datos ir 
vieta gali būti keičiamos. Apie tai renginių organizatoriai ir dalyviai informuojami LMNŠC direktoriaus raštu. 
iiDalyvių sąrašus į rajono olimpiadą, konkursą, viktoriną ar varžytuves Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui siunčia mokyklos atstovas atsakingas 
už mokyklinį etapą. Dalyvių sąrašai siunčiami likus ne mažiau kaip 5 dienos iki renginio.  
 Dalyvių sąrašus šalies konkursui ar olimpiadai siunčia savivaldybių administracijų švietimo padaliniai ar kita institucija, atsakinga už miesto, rajono etapo 
organizavimą. Siunčiant mokinių darbus, laimėtojų sąrašą šalies etapo organizatoriams būtina atsiųsti ir elektroniniu paštu. 
Parengė: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius. Rajono mokykloms pritaikė Tauragės Pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centras. Aerodromo g. 6, Tauragė, tel.: 8 446 62018, el.p. pedagogas@taurage.lt., vilmovai@gmail.com, v.mejeriene@gmail.com 
PMMC mėnesio veiklos planuose bus nurodyta tiksli renginių vykdymo data, laikas ir vieta. 
 


