
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO   
2020 M.  SAUSIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
 
          PATVIRTINTA 
          Švietimo paslaugų centro direktoriau 
          2019-12-30   įsakymu Nr. 1VT-94 

 
Data, 
laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2020 m.  

sausio 16 d. 
14.00 val. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi tema 
„Grupinio darbo vertinimo kriterijai tiriant 
vandens kokybės parametrus. Inovacijų 
pristatymas“. 

K. Stankevičienė Chemijos, biologijos 
mokytojai 

Rungos g. 24, 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 
 

Registracija 
http://semiplius.lt 
 

2020 m. 
sausio  

28; 29; 30 d. 
9.00 val. 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 
kursai.  
Lektorė –Marijona Sajetienė, specialioji 
pedagogė. 

V. Mikalajūnienė Mokytojai, dirbantys 
pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, 
bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo 
ir formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo 
programas 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro salė 
(208 kab.) 
 
  

Kiekvienas dalyvis, 
užsiregistravęs 
http://semiplius.lt, 
gaus informaciją 
apie kursus el. paštu. 
Kursų kaina dalyviui 
–35,00 Eur. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2020 m.  

sausio 9 d. 
14.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio pasitarimas  
2020 m. būrelio veiklos plano sudarymui bei 
ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo 
klausimų aptarimui - konsultacijoms. 

A. Pupininkienė 
I. Tviragienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

Iki 2020-01-03 
registruotis  
http://semiplius.lt   

2020 m.  
sausio 9 d. 
14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas 
dėl 2019 m. veiklos ataskaitos, 2020 m. 
veiklos plano sudarymo 

A. Sasnauskienė 
V. Kandrotienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

Registracija 
http://semiplius.lt 
    

2020 m.  
sausio 15 d. 

Pradinių klasių mokytojų metodinių 
grupių pirmininkų metodinis pasitarimas 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 

Pradinių klasių 
mokytojų metodinių 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 

Iki 2020-01-08 
registruotis  
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14.30 val. 2020 m. būrelio veiklos plano sudarymo bei 

renginių organizavimo klausimais 
grupių pirmininkai centro metodinis 

kabinetas  
(207 kab.) 

http://semiplius.lt   

2020 m.  
sausio 22 d.  
14.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų pasitarimas dėl 
2020 m. veiklos. 

V. Kandrotienė Kūno kultūros 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas (207 kab.) 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2020 m.  
sausio 27 d. 
14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas dėl 2019 
m. veiklos ataskaitos, 2020 m. veiklos plano 
sudarymo. 
 

O. Apanavičienė 
V. Kandrotienė 

Psichologai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas (207 kab.) 

Registracija 
http://semiplius.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2020 m.  
sausio – 

gegužės mėn. 

Matematikos konkursas „Matmintinis“ Matematikos 
mokytojai 

Mokiniai Švietimo įstaigos Registracija 
http://miksike.lt/ 
 

2020 m. 
 sausio 7 d.  – 
vasario 3 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių dailės 
darbų paroda 

A. Pupininkienė 
A. Kasputis 

Vievio meno 
mokyklos mokiniai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras 
 

 

2020 m.  
sausio 8 d. 
10.00 val. 

11 kl. mokinių anglų kalbos olimpiados II 
etapas 
 

A. Pupininkienė 
 

11 kl.. mokiniai, 
vertinimo komisija 
pagal įsakymą Nr. 
1VT - 88 

Saulės g. 30, 
„Versmės“ 
gimnazija 

Iki 2020-01-03 
dalyvių sąrašą 
atsiųsti el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt  
Dalyvių forma 
pridedama 

2020 m.  
sausio 10 d. 

9.00 val. 
 

58-oji mokinių chemijos olimpiada 
(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Saulės g. 30, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus 
pateikti el.p 
vidak.spc@elektrena
i.lt  iki 2020-01-06 . 
Olimpiados 
nuostatus galite rasti 
paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/
lt/olimpiados_struc_
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0141 
Vertinimas 2020-01-
13 d. 13.30 val. 
švietimo paslaugų 
centre 

2020 m. 
sausio 13 d. 
14.00 val. 

51-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso ir 48- ojo 
tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 
konkurso darbų vertinimas. 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus įsakymą 
Nr. 1 VT – 90 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas ( 
207 kab.) 

Mokinių darbus 
pateikti iki 2020-
01-10 
A. Pupininkienei . 
Konkursų sąlygas 
rasite čia: 
https://www.lmnsc.lt
/epistolinio_rasinio   
https://www.lmnsc.lt
/jaunuju_filologu  

2020 m.  
sausio 17 d. 

9.00 val. 

69-oji mokinių matematikos olimpiada (9-
12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Rungos g. 24, 
„Ąžuolyno 
progimnazija“ 

Darbų vertinimas 
sausio17 d., 14.30 
val. Švietimo 
paslaugų centre. 

2020 m.  
sausio 21 d. 
9.00 val. – 
olimpiada; 
14.00 val. -

darbų 
vertinimas  

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

A. Pupininkienė 
 

9-12 kl. mokiniai 
 
 
 
Vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus įsakymą 
Nr. 1 VT – 89 

Saulės g. 30, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 
 
Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas (207 kab.) 

iki 2020 -01-15  
mokinių sąrašus 
atsiųsti el. paštu : 
ala.spc@elektrenai.lt  
II etapo dalyvių 
sąrašo forma 
pridedama.  

Iki 2020 m. 
sausio 23 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių muzikos 
olimpiados II etape, sąrašą. 

A. Pupininkienė 6-12 kl. mokiniai, 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras, 206 
kabinetas 

Iki 2020-01-23 
dalyvių sąrašą 
galima atsiųsti 
el.paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt   
Dalyvių anketos 
forma pridedama. 
Olimpiada vyks –  
2020-02-03 
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„Ąžuolyno“ 
progimnazijoje 

2020 m.  
sausio 23 d. 

9.00 val. 
 

Anglų kalbos konkursas 9 - 10 kl. 
mokiniams. 

A. Pupininkienė 
 

9-10 kl. mokiniai, 
vertinimo komisija 
ŠPC direktoriaus 
įsakymą Nr. 1 VT –
91  

Saulės g. 30, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

iki 2020-01-17  
mokinių sąrašus 
atsiųsti el. paštu : 
ala.spc@elektrenai.lt  
Dalyvių anketos 
forma pridedama. 

2020 m.  
sausio 24 d. 

9.00 val. 

53-oji mokinių biologijos olimpiada (9-12 
kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 
mokiniai  

Saulės g. 30, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus 
pateikti el.p. 
vidak.spc@elektrena
i.lt. iki 2020-01-20 
Olimpiados 
nuostatus galite rasti 
paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/
olimpiados_struc_014
1. Vertinimas 2020-
01-27 d. 13.30 val. 
Švietimo paslaugų 
centre 

2020 m.  
sausio 25 d. 

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai KTU, studentų g. 50, 
Kaunas 

Dalyvių sąrašus 
pateikti el.p 
vidak.spc@elektrena
i.lt iki 2020-01-20 

2020 m.  
sausio 29 d. 

9.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas (II etapas). 
 

A. Pupininkienė 5-12 kl. mokiniai, 
Vertinimo komisija  

Draugystės g. 2, 
Elektrėnų miesto 
viešoji biblioteka 

Iki 2020-01-22 
dalyvių sąrašą 
galima atsiųsti el. 
paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt  
Dalyvių sąrašų forma 
pridedama. 
Konkurso sąlygas 
rasite: 
https://www.lmnsc.lt/u
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plfiles2/R1-
802%20%20skaitovu
%20meninio%20skait
ymo%20konkurso%20
salygos.pdf  

2020 m.  
sausio 30 d. 

9.00 val. 

Vokiečių kalbos konkursas 8 klasės 
mokiniams 
 

A. Pupininkienė 8 kl. mokiniai, 
vertinimo komisija  

Šviesos g. 4A 
Vievio gimnazija 

Iki 2020-01-24 
dalyvių sąrašą 
atsiųsti el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt  
II etapo dalyvių 
sąrašo forma 
pridedama. 

2020 m. 
sausio 31 d. 

 9.00 val. 

68-oji mokinių fizikos olimpiada  
(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 
mokiniai  

Saulės g. 30, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus 
pateikti el.p. 
vidak.spc@elektrena
i.lt. iki 2020-01-27  
Vertinimas vasario 3 
d. d. 13.30 val. 
Švietimo paslaugų 
centre. 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
 
Preliminari

os datos: 
 

2020 m. 
sausio 

 7, 8, 9, 14,  
16, 21, 23, 
28, 30 d. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas. 

V.Mikalajūnienė 
 

Numatoma: 
Semeliškių 
gimnazija, Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazija, Vievio 
J.Milančiaus 
pradinės mokyklos, 
Elektrėnų mokyklos 
– darželio 
,,Žiogelis“, 
Elektrėnų vaikų 
lopšelio - darželio 
,,Pasaka”, Elektrėnų 
vaikų lopšelio – 

Rungos g. 5, 
Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
 

Informacija apie 
tikslią datą ir laiką iš 
anksto derinama su 
ugdymo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
V.Mikalajūnienė 
Tel.: (8-528) 34 271. 
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darželio ,,Drugelis“, 
Vievio vaikų lopšelis 
– darželis ,,Eglutė“ 
mokiniai (vaikai).  

 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

 
2020 m.  

sausio 16 d. 
14.00 val. 

Neurografika. Kas tai ? Praktinis užsiėmimas. 
Lektorė: Agnė Gontytė Filistovič, Neuroart studija 
„Ant sparnų“ įkūrėja 

TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centras 
( 207 kab.) 

Registruotis  
nuo 2020-01-02  
Dalyvių skaičius – 
25. 
Renginys 
nemokamas 

2020 m.  
sausio 17 d. 

9.45 val. 
Išvykstame nuo ŠPC kiemelio 

Susitikimas su parlamentaru Petru 
Auštrevičiumi ir diskusija tema „Ką reiškia būti 
politiku ?“. 
Lankysime vilniečių menininkų grupės „Devyni 
vėjai“ tapybos darbų parodą. 

TAU studentai J. Tumo - 
Vaižganto g. 5,  
Vilnius 

Registruotis  
nuo 2020-01-02  
Dalyvių skaičius – 
18. 
Renginys 
nemokamas 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

 
2020 m.  

sausio 14 d. 
15.00 val. 

„Kaip numerologija padeda efektyviai 
suplanuoti asmeninius metus“ 
Lektorius, chirologas, astrologas, numerologas 
Ruslanas Valeiša. 

TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centras 
208 kab. 

Renginys 
nemokamas 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

 
2020 m. sausio 13 d. 9.00  val. Paskaita „ Bendras kraujo apytakos sutrikimas, 

aterosklerotiniai pakitimai kraujagyslių sistemoje “  
V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centro salė  
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Lektorius Tomas Vilunas, gydytojas nutriciologas, 
natūropatas, diagnostas 

2020 m. sausio 15, 20, 22, 27, 29 
dienomis  
9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro salė  

2020 sausio 20 d. 
I grupė 
09.00-12.30 
 
II grupė 
14.00-17.30 

  
 

Mokymai „Beatliekių technologijų naudojimas “ 
 Renginio programa: 
• Moliūgų veislių pasirinkimas maisto 

produktų perdirbimui; 
• Pagrindiniai technologiniai procesai 

perdirbant moliūgus, taikant beatliekes 
technologijas; 

• Prancūziškų bandelių gamybos 
technologiniai procesai; 

• Esminiai sprendimai moliūgų produktų 
panaudojimo, gaminant brioche bandeles; 

• Moliūgų produktų, prancūziškų bandelių 
kokybės ir saugos rodikliai, juslinė analizė. 

Renginio lektoriai: Kauno kolegijos maisto 
technologės dr. Ingrida Kraujutienė ir dr. Aušra 
Šimonėlienė 

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro salė  

 
 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2020 m. 
sausio 23 d.  
12.00 val. 
16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 5,  
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija būtina 
 iki 2020-01-15 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
pagrindų  egzaminas 

2020 m.  
sausio 24 d.  
12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijos egzaminas 
 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija būtina  
iki 2020-01-15 
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INFORMACIJA 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  
2020 m. 

sausio 15 d. 

Pateikti Brandos atestatų, Brandos atestatų su pagyrimu ir jų 
priedų, Pagrindinio išsilavinimo ir pasiekimų pažymėjimų blankų 
panaudojimo ataskaitas.  

V. Pranckevičienė Vadovaujantis Švietimo paslaugų 
centro 2019-12-23  raštu Nr. 2VR-
120 „Dėl išsilavinimo pažymėjimų 
blankų panaudojimo ataskaitų“ Iki  

2020 m. 
sausio 15 d. 

Pateikti  Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų blankų 
panaudojimo ataskaitą 

V. Pranckevičienė 

Iki  
2020 m. 

sausio 15 d. 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2019 metų statistinę ataskaitą per 
LIBIS programą: www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui, LIBIS 
statistikos modulyje: http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

V. Pranckevičienė Pagal 2019-12-23  Švietimo 
paslaugų centro raštą  Nr. 2VR - 
121 

 
 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl), 

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 
 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 8 kl. vokiečių kalbos konkurse, sąrašas 
 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

   

   

   

   

   

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.), 
dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 
 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 
 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 
 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

    

    

    

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I PRIEDAS 

 

_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, 

DALYVAUSIANČIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 

 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 

Kla- 

sė 
Ką skaito Mokytojas 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

9 – 12 klasės  

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 

Kla- 

sė 
Ką skaito Mokytojas 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 

tekstų autoriai 

Dalyviai                      Kla- 

sė 

Mokykla  Mokytojas  

 

 

 

 

 

    

 

P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, vidurinių mokyklų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ 

progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje 

atskirai).  

Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

 

Informaciją pateikė    __________________          _______________________________________ 

 

2020-......-...... 

                                                         



 

 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados sąlygų  

                                                              1 priedas 

 

LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS ANTROJO ETAPO DALYVIO 

PARAIŠKA 

              Šiuo dokumentu patvirtiname dalyvavimą IV Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 

antrajame etape ir sutinkame su Olimpiados sąlygomis. 

Informacija 

apie 

Olimpiados 

dalyvį 

vardas  

pavardė  

klasė arba ugdymo 

programos pavadinimas 

 

el. p. adresas  

rajonas, miestas, 

savivaldybė 

 

mokykla, mokyklos 

adresas, telefonas, el. p. 

adresas 

 

grupė, kurioje 

dalyvaujama (I ar II) 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 3-

ią užduotį 

atliekamos dainos 

pavadinimas, muzikos ir 

teksto autoriai* 

 

dainą atliekantys asmenys 

(akompaniatorius, 

pritariantys mokiniai ir 

kt.) * 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 4-

ą užduotį 

kompozicijos 

pavadinimas, muzikos ir 

teksto (jei tai daina) 

autoriai* 

 

kompozicijos atlikėjai*  

Informacija 

apie mokinį 

Olimpiadai 

rengusį 

mokytoją ar 

mokytojus 

vardas, pavardė  

el. p. adresas  

telefonas  

* Prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes. 


