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2012–2013 m. m. Zarasų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, 

konkursas ar kitas 

renginys 

Renginio organizavimo 

laikas rajone 

Dalyviai  Vieta  

Vertinimo komisija 
Atsakingas 

asmuo 

1.  Lietuvos mokinių  

24-oji informatikos 

olimpiada 

 

II etapas  

2012 m. gruodžio 14 d.  
III etapo l dalis  

2013 m. vasario 1 d.  

8-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

mokyklos 

Aldona Žiliukienė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

informacinių technologijų vyr. mokytoja  

Gintautas Antanavičius - Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos informacinių technologijų mokytojas 

metodininkas 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo centro 

metodininkė 

tel.:8-385-51785 
metodinis@zarasai.lt  

pedag.centras@zarasai.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Lietuvos mokinių  

51-oji chemijos 

olimpiada 

2013 m. sausio 11 d. 
(darbų vertinimas  

sausio 14 d.) 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Birutė Bazarienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

chemijos mokytoja metodininkė (pirmininkė) 

Violeta Gaidienė - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

chemijos vyr. mokytoja 

Eglė Naprienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

chemijos vyr. mokytoja 

3.  42-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas 

„Parašyk laišką, kuo 

brangus vanduo“ 

 

2013 m. sausio 11 d. iki 15 m.  Zarasų švietimo 

centras 

Daiva Bakutienė – Dusetų K. Būgos gimnazijos 

lietuvių k. vyr. mokytoja (pirmininkė)  

Giedrė Mičiūnienė – Turmanto pagr. m-klos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Vilma Valainienė – Zarasų P. Širvio progimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Verutė Jarmalavičienė - Degučių pagr. m-klos 

lietuvių  k. mokytoja metodininkė 

4.  Lietuvos mokinių  

62-oji matematikos 

olimpiada 

 

 

  

2013 m. sausio 16 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Aldona Navickienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

matematikos mokytoja ekspertė (pirmininkė) 

Alfunė Deresevičiūtė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

Danutė Jankauskienė - Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos  matematikos vyr. mokytoja  

Vaida Maleckaitė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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5.  Lietuvos mokinių  

46- oji biologijos 

olimpiada 

 

 

2013 m. sausio 18 d. 
(darbų vertinimas  

sausio 21 d.) 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Evalda Bučinskienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė (pirmininkė) 

Laima Mažiulienė - Antazavės J. Gruodžio vid. m-

klos biologijos vyr. mokytoja  

Danguolė Šileikienė – Dusetų K. Būgos gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė  

Vanda Povilaitienė – Zarasų P. Širvio 

progimnazijos  biologijos mokytoja metodininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiada 11 klasių 

mokiniams  

2013 m. sausio 23 d. 11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Aurelija Pledienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

anglų k. vyr. mokytoja (pirmininkė) 

Onutė Baubinienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

anglų k. mokytoja ekspertė 

Ana Pužienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos anglų k. 

vyr. mokytoja 

Audronė Macijauskienė – Dusetų K. Būgos 

gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė 

Daiva Mackelaitė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

anglų k. vyr. mokytoja 

 

7.  Lietuvos mokinių 61-

oji fizikos olimpiada 

 

 

 

2013 m. sausio 25 d. 
(darbų vertinimas  

sausio 28 d.) 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Vilhelmas Kuzmickas - Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos fizikos mokytojas metodininkas 

Rimantas Damaška- Dusetų K. Būgos  fizikos 

mokytojas metodininkas 

Dalia Būgenienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

fizikos mokytoja metodininkė 

 

8.  Lietuvos mokinių 45-

asis jaunųjų filologų 

konkursas 

 

 

2013 m. sausio 25 d.  Zarasų švietimo 

centras 

Rūta Denafaitė -  Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė (pirmininkė)  

Giedrė Mičiūnienė – Turmanto pagr. m-klos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Gražina Makaveckienė - Dusetų K. Būgos 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

 

9.  16-oji Lietuvos 

mokinių filosofijos 

olimpiada 

2013 m. sausio 29 d.  10-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Jelena Maskalenko - „Ąžuolo“ gimnazijos etikos ir 

filosofijos mokytoja metodininkė 

Aurelija Jakutienė -„Ąžuolo“ gimnazijos tikybos 

mokytoja metodininkė  
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10.  Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

 

 

 

 

 

 

2013 m. sausio 31 d. 5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų krašto 

muziejus 

Vasilijus Trusovas - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

lietuvių k. mokytojas ekspertas (pirmininkas) 

Gražina Karlaitė – režisierė 

Ramutė Kuzmienė - Antazavės J. Gruodžio vid. m-

klos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Aušra Pupeikienė - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Andželika Vitkūnienė - Zarasų P. Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Inga Gikienė – Salako pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos vyr. mokytoja 

Lilija Zajančkauskienė - Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada 

2013 m. vasario 7 d.  11-12 kl. 

mokiniai  

Pagal išankstinę 

registraciją 

internetu  

www.olimpiados.lt 

 

12.  Lietuvių gimtosios   

kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų 

mokyklų mokiniams 

2013 m. vasario 8 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Gitana Vasalauskienė -  Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

(pirmininkė) 

Ramutė Kėblienė – Antazavės J. Gruodžio vid. m-

klos lietuvių k. vyr. mokytoja  

Daiva Matijošienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė  

Dainora Biliūnaitė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

13.  23-oji Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiada 

 

 

2013 m. vasario 12 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Rimutė Morozovienė - Zarasų P. Širvio 

progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė 

(pirmininkė) 

Rimantas Bikulčius – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas 

Rimantas Garuolis –Dusetų K. Būgos gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas 

Darius Tvardauskas – Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos istorijos vyr. mokytojas 

Gintarė Trukanienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos vyr. mokytoja 

http://www.olimpiados.lt/
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14.  11-oji Lietuvos 

mokinių astronomijos 

olimpiada 

2013 vasario 13 d.  5-12 kl. 

mokiniai 

Internetu  

www.olimpiados.lt 
skelbiamos atranki-

nio turo užduotys 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada 

 

 

 

 

 

2013 m. vasario 18 d. 7-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Romualdas Pučekas- Dusetų meno mokyklos 

dailės mokytojas ekspertas (pirmininkas) 

Alvydas Stauskas - Dusetų dailės galerijos 

direktorius 

Nomeda Saukienė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

dailės vyr. mokytoja  

Žydrūnas Dainys - Zarasų  P. Širvio progimnazijos 

dailės vyr. mokytojas 

Daiva Mieliauskienė - Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos dailės mokytoja metodininkė   

16.  Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada 

 

2013 m. vasario 21 d.   10-11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Liubovė Bekiš - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos rusų 

k. mokytoja metodininkė 

Klaudija Raugienė – Dusetų K. Būgos gimnazijos 

rusų k. mokytoja metodininkė 

Ona Juršienė - Zarasų  P. Širvio progimnazijos rusų 

k. mokytoja metodininkė 

17.  Rajoninė 7-8 kl. rusų 

kalbos olimpiada 
2013 m. vasario 21 d.   7-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Mokinius atlydėję rusų k. mokytojai 

18.  Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 
2013 m. vasario 22 d. 12-14 m., 

15-18 m. 

mokiniai 

 Mokinius atlydėję muzikos mokytojai 

19.  4 kl. matematikos 

olimpiada 
2013 m. vasario 27 d.  4 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Mokinius atlydėję pradinių klasių mokytojai 

20.  5 kl. matematikos 

olimpiada 
2013 m. vasario 27 d.  5 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Loreta Pužienė - - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė  

Zofija Maslianik - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

Audronė Girčienė – Antazavės J. Gruodžio vid. 

mokyklos matematikos mokytoja   

Jūratė Gudavičienė - Zarasų P. Širvio 

progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė 

Danutė Janušienė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

matematikos vyr. mokytoja  

http://www.olimpiados.lt/
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21.  Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiada  

 

 

2013 m. kovo 4 d. 

 

5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Daiva Mieliauskienė - Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos technologijų mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Petronė Sekonienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

technologijų mokytoja metodininkė 

Raimundas Pupeikis - Ąžuolo“ gimnazijos 

technologijų mokytojas metodininkas 

Violeta Gaidienė –  Zarasų P. Širvio progimnazijos 

technologijų vyr. mokytoja  

Artūras Morkūnas – Zarasų P. Širvio 

progimnazijos technologijų mokytojas 

Aušra Šileikienė – Salako pagr. m-klos 

technologijų mokytoja metodininkė 

Svetlana Raugienė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

technologijų mokytoja metodininkė 

Genadijus Kovaliovas- Dusetų K. Būgos 

gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas 

Antanas Svidinskas – Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos technologijų vyr. mokytojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  25-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada 

 

 

2013 m. kovo 5 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Nijolė Šiaučiūnienė – Zarasų Ąžuolo“ gimnazijos 

geografijos mokytoja metodininkė 

Genovaitė Žukauskienė – Dusetų K. Būgos 

gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė 

Antanas Svidinskas – Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos geografijos mokytojas metodininkas 

23.  Rajono mokyklų 8 kl. 

lietuvių k. olimpiada 

II turas  

2013 m. kovo 14 d. 

8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Renata Žemaitienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė  

Milda Jarmalienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė  

Romualda Gudonienė – Zarasų žemės ūkio 

mokyklos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Marytė Repečkienė - Zarasų žemės ūkio mokyklos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

 

24.  Tarptautinis 

matematikos konkursas 

„KENGŪRA 2013“ 

2013 m. kovo 21 d.  1-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

mokyklos 
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25.  6-8 kl. matematikos 

olimpiada 
2013 m. kovas  6-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Laima Dijokienė - Dusetų K. Būgos gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė (pirmininkė) 

Ramunė Šaltytė - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

Jūratė Gudavičienė - Zarasų P. Širvio 

progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė 

Zofija Maslianik - Zarasų P. Širvio progimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

Danutė Janušienė – Dusetų K. Būgos gimnazijos 

matematikos vyr. mokytoja 

Rimutė Dumbravienė – Degučių pagr. m-klos 

matematikos vyr. mokytoja 

Danutė Jankauskienė - Antazavės J. Gruodžio vid. 

m-klos  matematikos vyr. mokytoja  

Audronė Girčienė – Antazavės J. Gruodžio vid. 

mokyklos matematikos mokytoja  

Loreta Pužienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė  

Tatjana Kondratavičienė - Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė 

Matilda Kluonienė – Salako pagrindinės mokyklos 

matematikos vyr. mokytoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Rajoninė 7-10 kl. 

istorijos olimpiada 
2013 m. balandžio 12 d. 7-10 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo 

centras 

Rimantas Bikulčius – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas (pirmininkas) 

Rimantas Bazaras - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas 

Gintarė Trukanienė - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos vyr. mokytoja 

Rimantas Garuolis –Dusetų K. Būgos gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas 

Rimutė Morozovienė - Zarasų P. Širvio 

progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė 

 

27.  Rajono raštingumo 

konkursas 5-7 kl. 

mokiniams 

2013 m. balandžio 23 d. 5-7 kl. 

mokiniai 

Zarasų P. Širvio 

progimnazija 

Mokinius atlydėję lietuvių k. mokytojai 
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28.  Pradinių klasių 

mokinių varžybos 

„Šviesoforas“ 

2013 m. balandžio mėn.  1-4 kl. 

mokinių 

komandos 

Zarasų švietimo 

centras 

 

29.  Aukštaitijos jaunųjų 

poetų kūrybos 

festivalis-konkursas 

„Raktažolė“ 

2013 m. gegužės 3 d.  Zarasų P. Širvio 

progimnazija 

 

30.  Rajoninė pradinių 

klasių mokinių šventė 

„Ačiū, mokyklėle“ 

2012 m. gegužės 24 d 4 kl. 

mokiniai 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė mokykla 

 

 

Parengė 

 

 

Zarasų švietimo centro  

metodininkė 

Jolanta Lašaitė 


