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 PATVIRTINTA 
 Tauragės pagalbos mokytojui ir  
 mokiniui centro direktoriaus 
 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V- 94 
  

2021 - 2022 M. M. TAURAGĖS RAJONO DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS, PAGAL LMNŠC 
ORGANIZUOJAMŲ VEIKLŲ GRAFIKĄ 

 

TAURAGĖS RAJONO MOKINIŲ DALYKINĖS OLIMPIADOS, KONKURSAI IR KITI RENGINIAI,  
VYKDOMI PAGAL LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO (LMNŠC) DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ PLANĄ 

(patvirtintas LR ŠMSM 2020m. lapkričio 11d.).i 

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. 
 

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

Mokyklos informatikos mokytojai I etapas 
2021m. 
lapkričio 12 d. 

 Rajono mokyklos  
2022 m.  
Kovo 25-26 d.  
Renginys 
organizuojamas 
nuotoliniu būdu 

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

Žalgirių gimnazijos IT mokytojai ir 
Lina Trijonienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

II etapas 
2021m. 
gruodžio 14d.,  
 

Šalies etapo atrankinės 
dalies dalyvių sąrašai turi 
būti pateikti iki 2022 m. 
sausio 14 d. internetu. 

 
Žalgirių gimnazija 
arba vyks nuotoliniu 
būdu 

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

III etapo I 
dalis 2022 m. 
sausio 28 d. 

  
Žalgirių gimnazija 
arba vyks nuotoliniu 
būdu 

 
2. 

 
60-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada  

 „Versmės“ gimnazijos chemijos 
mokytojai, Vitalija Kalašinskienė, 
„Versmės“ gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

 
2022 m.  
sausio 14 d. 

 
Iki 2022 m. vasario 7 d.  
 

Esant normalioms 
sąlygoms „Versmės“ 
gimnazijoje, esant 
sudėtingesnei 
situacijai  gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu. 
būdu 

2022 m. vasario 24-26 
d. 
Vilniuje arba vyks 
nuotoliniu būdu 
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3. 

 
Lietuvos mokinių anglų 
kalbos olimpiada 
(11/III gimnazijos kl.) 

Žalgirių gimnazijos anglų k. 
mokytojai, 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m.  
sausio 20 d. 

Iki 2022 m. sausio 27 d.  
 

Žalgirių gimnazija 
arba vyks nuotoliniu 
būdu 

2022 m. vasario 26 d.  
Renginys vyks 
nuotoliniu būdu. 

 
4. 

 
54-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada  
(9–12 / I-IV gimnazijos  
kl.) 
 

Martyno Mažvydo progimnazijos 
biologijos mokytoja, Aušra 
Bambalienė, Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 
 

2022 m.  
sausio 21 d. 

Iki 2022 m. vasario 21 d.  
 

Esant normalioms 
sąlygoms Martyno 
Mažvydo 
progimnazijoje, 
esant sudėtingesnei 
situacijai gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu. 
būdu  

2022 m. kovo 17–19 d. 
Vyks Vilniuje arba 
vyks nuotoliniu būdu 

5. 54-asis Lietuvos 
mokinių jaunųjų 
filologų konkursas 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

Iki 2022 m.  
sausio 25 d. 

Iki 2022 m. sausio 28 d. 
 

Pagalbos mokytojui 
ir mokiniui centras 
arba vyks nuotoliniu 
būdu. 

2022 m. balandžio 13-
15 d. 
VDU Švietimo 
akademija, arba vyks 
nuotoliniu būdu 

6. 69-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada  
(9–12/ I-IV gimnazijos  
kl.) 
 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 
fizikos mokytojai, Lina Trijonienė, 
Tauragės Žalgirių gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m. 
sausio 27 d. 

Iki 2022 m. vasario 11 d. Esant normalioms 
sąlygoms Žalgirių 
gimnazijoje esant 
sudėtingesnei 
situacijai gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu 
būdu. 

2022 m. kovo 31 – 
balandžio 2d.  
Vyks Vilniuje arba 
nuotoliniu būdu 

7. Lietuvių kalbos  ir 
literatūros olimpiada 
Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų 
mokiniams 9–12 / I-IV 
gimnazijų kl. 
mokiniams. 

Jovarų pagrindinės mokyklos 
lietuvių k. mokytojai, Aldona 
Pocienė, Tauragės Jovarų 
pagrindinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m.  
vasario 1 d.  
 

Iki 2022 m. vasario 5 d.  
 

Esant normalioms 
sąlygoms Jovarų 
pagrindinėje 
mokykloje, esant 
sudėtingesnei 
situacijai gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu 
būdu. 
 

2022 m. kovo 16-17d.,  
Druskininkų „Ryto“ 
gimnazija, Klonio g. 2, 
Druskininkai arba 
vyks nuotoliniu būdu 
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8. Respublikinis anglų 
kalbos konkursas 9–10 / 
I-II gimnazijos klasių 
mokiniams. 
 

„Versmės“ gimnazijos  anglų 
kalbos mokytojai, V.Kalašinskienė, 
Tauragės „Versmės“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 
 

 
2022 m. 
vasario 4 d. 
 

Iki 2022 m. vasario 11 d.  
 

 
„Versmės“  
gimnazija arba vyks 
nuotoliniu būdu 
 

2022 m. kovo 5 d.,  
Renginys 
organizuojamas 
nuotoliniu būdu 

9. 29-oji Lietuvos mokinių 
rusų (gimtosios ir 
užsienio) kalbos 
olimpiada (10–11 / II-III 
gimnazijos kl.) 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 
 

2022 m. 
vasario 10 d. 

Iki 2022 m. vasario 17 d. 
(dalyvių registracijos forma 
bus atsiųsta) 
 

Pagalbos mokytojui 
ir mokiniui centras 
arba vyks nuotoliniu 
arba iš dalies 
nuotoliniu būdu.  

2022 m. kovo 24–26 d. 
Renginys vyks Kaune 
arba nuotoliniu būdu 

10. Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo 
konkursas 
 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 
Jolanta Kazlauskienė, Tauragės 
meno mokyklos direktorė. 
 

Iki 2022 m.  
vasario 11 d. 

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

Tauragės meno 
mokykla arba 
Tauragės pilies 
menės (pagal 
situaciją gali vykti 
nuotoliniu būdu). 

2022 m. gegužės 5-6 
d.  
Renginys vyks 
Vilniuje arba 
nuotoliniu būdu  

 
11. 

 
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada 
(9–12 / I-IV gimnazijos  
kl.) 
 

 „Aušros“ progimnazijos 
matematikos mokytojai, Rita 
Poškienė, „Aušros“ progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 
 

2022 m. 
vasario 11 d. 

Iki 2022 m. vasario 28d.  
 
 

Esant normalioms 
sąlygoms „Aušros“ 
progimnazijoje esant 
sudėtingesnei 
situacijai gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu 
būdu. 

2022 m. balandžio 22-
23 d.,  
Vyks Vilniuje arba 
nuotoliniu būdu  

12. 31-oji Lietuvos mokinių 
istorijos olimpiada  
(10–12 / II-IV 
gimnazijos kl. 
mokiniams) 
 

Rita Poškienė, Tauragės „Aušros“ 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m. 
vasario 24 d. 

Iki 2022 m. kovo 4 d. 
 

„Aušros“ 
progimnazija arba 
pagal susitarimą. 

2022 m. balandžio 7–
8d., 
Vilniaus universitetas 
Istorijos fakultetas 
Universiteto g. 7, 
Vilnius arba vyks 
nuotoliniu būdu. 

13. 28 – oji Lietuvos 
mokinių dailės 
olimpiada 

Dailės mokytojų tikslinė grupė. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

Iki 2022 m. 
vasario 28 d. 

Dalyviai registruojami iki 
2022 m. kovo 4 d.  

 
Meno mokykla arba 
vyks pagal 
susitarimą. 

2022 m. balandžio 8d.  
Vyks nuotoliniu būdu. 
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14. 51-asis tarptautinis 
jaunimo epistolinio 
rašinio konkursas  
 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

Iki 2022 m. 
kovo 1 d. 
 

Iki 2022 m. kovo 3 d. 
Vilmai Vaičekauskienei, 
PMMC metodininkei, 
Tauragė 

Pagalbos mokytojui 
ir mokiniui centras 
(darbai išsiunčiami į 
LMNSC kovo 3d.) 

2022 m. gegužės 
mėn. 
Renginys 
organizuojamas 
nuotoliniu būdu 

15. 34-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada 
(9–12 / I-IV gimnazijos 
kl. mokiniams) 

Žalgirių gimnazijos geografijos 
mokytojai, Lina Trijonienė, 
Tauragės Žalgirių gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m. kovo 
17 d. 

Iki 2022 m. kovo 24 d.  Esant normalioms 
sąlygoms Žalgirių 
gimnazijoje esant 
sudėtingesnei 
situacijai gali vykti 
kiekvienoje 
mokykloje atskirai 
arba vyks nuotoliniu 
būdu.  

2022 m.  balandžio 
28–30 d., 
Palangos senoji 
gimnazija 
Jūratės g. 13, Palanga 
ir nuotoliniu būdu. 

16. Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiada 
 

Audra Paulauskienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos technologijų 
mokytoja ekspertė ir sudaryta 
tikslinė technologijų mokytojų 
grupė. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m.  
kovo 28 d. 
 

Iki 2022 m. balandžio 4 d.  
 

 
Pagal situaciją. 

2022 m. gegužės 12-
13d., 
Zarasų profesinė 
mokykla, arba vyks 
nuotoliniu būdu. 

 
KITI NACIONALINIAI KONKURSAI IR OLIMPIADOS IŠ LMNŠC PLANO 

 

17. 12-oji geografijos 
olimpiada „Mano 
gaublys“ (6–8 kl.) 

Romas Muzikevičius, Jovarų 
pagr. mokyklos geografijos 
mokytojas, Aldona Pocienė, 
Tauragės Jovarų pagrindinės 
mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui. 
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m.  
kovo 2d. 

Už renginį vietoje atsakingas 
atstovas iki vasario 24d. 
siunčia laisvos formos 
paraišką LGMA užduotims 
gauti šiuo adresu: 
manogaublys@gmail.com 

Jovarų pagrindinė 
mokykla arba vyks 
nuotoliniu būdu 
 

2022 m. kovo 2d. 

18. 12-oji geografijos 
olimpiada „Mano 
gaublys“ (9–12 kl.) 

„Versmės“ gimnazijos geografijos 
mokytojai, V.Kalašinskienė, 
Tauragės „Versmės“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC metodininkė. 

2022 m. kovo 
3d. 

 

Už renginį vietoje atsakingas 
atstovas iki vasario 24d. 
siunčia laisvos formos 
paraišką LGMA užduotims 
gauti šiuo adresu: 
manogaublys@gmail.com 

„Versmės“ 
gimnazija arba vyks 
nuotoliniu būdu 
 

2022 m. kovo 3d. 
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19. 2-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada 
(7-8 kl.) 

Vilma Vaičekauskienė, Tauragės 
PMMC 

2022 m. 
balandžio 12 
ir 14 d. 

 Vyks nuotoliniu 
būdu 

2022 m. balandžio 12 
ir 14 d. 

 

                                                 
iĮ 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. 
 
Dalyvių 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: Parengta pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus parengtą 2022 m. Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką (patvirtintas LR ŠMSM ministro 2021 m. gruodžio 14d įsakymu Nr. V-2247). 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 

 
Tauragės PMMC mėnesio veiklos planuose bus nurodyta tiksli renginių vykdymo data, laikas ir vieta. 
 
 


