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2018–2019 m. m. Zarasų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

1.  Zarasų rajono pradinių 

klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

„Žodi, suskambėk“ 

2018 m. gruodžio 5 d. 4 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Andželika Vitkūnienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė (pirmininkė). 

Verutė Jarmalavičienė –  Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė, 

Regina Račkauskienė – Seimo nario Algimanto 

Dumbravos padėjėja, 

Gintarė Laurikėnienė – Zarasų švietimo pagalbos 

tarnybos direktorė. 

Liudmila Vaitavičienė –  Zarasų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385)  51785 
metodinis@zarasai.lt  

pedag.centras@zarasai.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  29-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada 

I etapas  

2018 lapkričio 16 d.  
II etapas  

2018 m. gruodžio 11 d.  
III etapo l dalis  

2019 m. vasario 5 d.  

8-12 kl. 

mokiniai 

Internetu  

Zarasų rajono 

mokyklose 

 

Mokinius mokantys informatikos mokytojai. 

                                                 
1
 Į šį grafiką įtraukti tik tie renginiai, kuriuos organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo centras (LMŠC) ir yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 

gruodžio 28 d. m. įsakymu Nr. V-1071 bei Zarasų rajono mokytojų metodinių būrelių organizuojami renginiai rajono mokiniams. 
2
 Renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt , papildoma informacija – www.olimpiados.lt   

3
 Pasikeitus renginių organizavimo aplinkybėms, renginių laikas ir vieta gali būti keičiami apie tai informavus papildomai.  

4
 Dalyvių sąrašai pateikiami prieš tris darbo dienas iki olimpiados organizavimo rajone pradžios. 

5 
Renginių metu viešinimo tikslais gali būti fotografuojama ir viešinama Zarasų švietimo pagalbos tarnybos media priemonėse. Duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju  

asmens duomenų apsaugos reglamentu. 

 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

3.  Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams  

2019 m. sausio 8 d. 11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję anglų k. mokytojai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  57-oji Lietuvos mokinių  

chemijos olimpiada 
2019 m. sausio 11 d. 

 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję chemijos mokytojai. 

5.  68-oji Lietuvos mokinių  

matematikos olimpiada 

 

 

  

2019 m. sausio 16 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Irena Girskienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė). 

Tatjana Kondratavičienė - Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, 

Vaida Maleckaitė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė, 

Danutė Jankauskienė – Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazijos matematikos vyr. mokytoja,  

Laima Dijokienė – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. 

6.  48-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas „Parašyk laišką 

apie savo didvyrį“. 

2019 m. sausio17 d. mokiniai 

iki 15 m.  

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Giedrė Mičiūnienė – Turmanto pagr. mokyklos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė (pirmininkė). 

Dainora Rimdeikienė – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos lietuvių k. vyr. mokytoja,  

Inga Gikienė – Salako pagrindinės mokyklos 

lietuvių k. vyr. mokytoja, 

Vilma Valainienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė, 

Rima Kėblienė – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos lietuvių k. vyr. mokytoja. 

7.  51-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 
2019 m. sausio 17 d.  Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Gitana Kavaliauskaitė – Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Giedrė Mičiūnienė – Turmanto pagr. mokyklos 
lietuvių k. mokytoja metodininkė, 

Edita Kondratavičiūtė – Zarasų žemės ūkio 

mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. 
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

8.  52- oji Lietuvos mokinių  

biologijos olimpiada 

 

2018 m. sausio 18 d. 

 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Danguolė Šileikienė – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Laima Mažiulienė – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos biologijos vyr. mokytoja, 

Eglė Naprienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Respublikinis etikos 

konkursas „Moralinės 

dilemos“ 9-10 klasių 

mokiniams 
 

I etapas 

2019 m. sausio 21 d.- 

vasario 1 d.  

II etapas 

2019 m. kovo 4-15 d.  

9-10 kl. 

mokiniai 

Internetu  

www.etikai.lt 

 

10.  Lietuvių  kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

2019 m. sausio 24 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Andželika Vitkūnienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Aušra Pupeikienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė,  

Vilma Valainienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė, 

Daiva Matijošienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja ekspertė, 

Renata Žemaitienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė, 

Gitana Kavaliauskaitė – Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė. 

11.  22-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada 
 

2019 m. sausio 30 d.  10-12 kl. 

mokiniai 

Internetu 
www.olimpiados.lt 

 

12.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

 

 

 

2019 m. sausio 31 d. 5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

viešoji biblioteka  

Andželika Vitkūnienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Ramutė Kuzmienė – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė, 

http://www.olimpiados.lt/
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

 

 

 

Daiva Matijošienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja ekspertė, 

Dainora Biliūnaitė – Dusetų K. Būgos gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja metod., 

Romualda Gudonienė – Zarasų žemės ūkio 

mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  67-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada 
2019 m. vasario 1 d. 

 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję fizikos mokytojai. 

14.  7-oji Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 
2019 m. vasario 5 d. 6-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

Jūratė Stacevičiūtė – Zarasų meno mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė (pirmininkė). 

Mokinius atlydėję muzikos mokytojai. 

15.  26-oji Lietuvos mokinių 

rusų kalbos olimpiada 
2019 m. vasario 12 d.   10-11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję rusų k. mokytojai. 

16.  Rajoninė 7-8 kl. rusų 

kalbos olimpiada 
2019 m. vasario 12 d.   7-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję rusų k. mokytojai. 

17.  Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada 

„Mano laiškas rytojui“ 

2019 m. vasario 14 d. 

 

5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Daiva Mieliauskienė – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Mokinius atlydėję mokytojai. 

18.  8-oji geografijos olimpiada 

„MANO GAUBLYS“ 
2019 m. vasario 26 d. 1-5, 6-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

mokyklose 

 

19.  8-oji geografijos olimpiada 

„MANO GAUBLYS“ 
2019 m. vasario 27 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

mokyklose 

 

20.  28-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada 

 

 

2018 m. vasario 27 d. 10-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Rimantas Bikulčius – Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos direktorius (pirmininkas). 

Rimantas Garuolis – Dusetų K. Būgos 

gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, 

Darius Tvardauskas – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos istorijos vyr. mokytojas, 

Gintarė Trukanienė – Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė. 
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

21.  25-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada 

2019 m. vasario 27 d.  11-12 kl. 

mokiniai  

Internetu 
www.olimpiados.lt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Respublikinis  

anglų kalbos konkursas  

9-10 kl. mokiniams 

2019 m. kovo 5 d. 9-10 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję anglų k. mokytojai. 

23.  Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada  
2019 m. kovo 7 d. 8-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję dailės mokytojai.  

24.  31-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada 

 

 

2019 m. kovo 12 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Nijolė Šiaučiūnienė – Zarasų Ąžuolo“ gimnazijos 

geografijos mokytoja metodininkė (pirmininkė). 

Antanas Svidinskas – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, 

Svetlana Gilienė – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos geografijos vyr. mokytoja. 

25.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA“ 
2019 m. kovo 21 d.  1-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų rajono 

mokyklose 

 

26.  5-8 kl. matematikos 

olimpiada 
2019 m. kovo 22 d. 5-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Ramunė Šaltytė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė 

(pirmininkė). 

Zofija Maslianik – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos matematikos mokytoja 
metodininkė,  

Jūratė Gudavičienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos matematikos mokytoja metod.,  

Laima Dijokienė – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, 

Danutė Jankauskienė – Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazijos matematikos vyr. mokytoja  

Rimutė Dumbravienė – Salako pagrindinės 

mokyklos matematikos vyr. mokytoja. 

27.  Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 

3-4 klasių mokiniams  

2019 m. kovo 27 d. 3-4 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Mokinius atlydėję pradinių klasių mokytojai. 

http://www.olimpiados.lt/
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar 

kitas renginys
1
 
2
 
5
 

Renginio organizavimo 

laikas rajone
3
 

Dalyviai
4
 Vieta Vertinimo komisija 

Atsakingas 

asmuo 

28.  Rajono mokyklų 8 klasių 

mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 

2019 m. balandžio 3 d. 8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Renata Žemaitienė – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė (pirmininkė). 

Romualda Gudonienė – Zarasų žemės ūkio 

mokyklos lietuvių k. vyr. mokytoja,  

Edita Kondratavičiūtė – Zarasų žemės ūkio 

mokyklos lietuvių k. mokytoja, 

Gitana Kavaliauskaitė – Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Nacionalinis mokinių 

raštingumo konkursas 

„Mažasis diktantas“ 3-4 

klasių mokiniams 

2019 m. balandžio 3 d. 3-4 kl. 

mokiniai 

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

Mokinius atlydėję mokytojai. 

30.  Rajoninis raštingumo 

konkursas 6-7 kl. 

mokiniams 

2019 m. balandžio 3 d. 5-7 kl. 

mokiniai 

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

Andželika Vitkūnienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė 
(pirmininkė). 

Mokinius atlydėję lietuvių k. mokytojai. 

31.  Rajoninė 7-10 kl. istorijos 

olimpiada 
2019 m. balandžio12 d. 7-10 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Rimutė Morozovienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė 

(pirmininkė). 

Gintarė Trukanienė – Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė. 

Rimantas Bazaras – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 

istorijos mokytojas metodininkas,  

Rimantas Garuolis – Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, 

Darius Tvardauskas – Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos istorijos vyr. mokytojas,  

Nijolė Bikulčienė – Salako pagrindinės mokyklos 

istorijos mokytoja metodininkė. 

32.  Pradinių klasių mokinių 

varžybos „Šviesoforas“ 
2019 m. balandis/gegužė 
(data bus tikslinama) 

1-4 kl. mok. 

komandos 

Zarasų švietimo  

pagalbos tarnyba 

Zarasų policijos komisariato pareigūnai.  

 


