
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir 
kitų įstaigų bei institucijų veikla 2019 m. gruodžio mėn. 

 
LMŽ kalendorius žemiau, atskiroje lentelėje 

  
Mėnesio 

diena 
Valanda Vieta  Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  

2   Komisijos posėdis dėl NVŠ 
finansavimo už lapkričio mėn. 

D.Petkienė 

3  Vilnius Sporto vadybos apdovanojimai J. Mizeraitė 

4-6  Vilnius Konferencija ,,NVŠ- kiekvienam 
- misija įmanoma?” ir 
suaugusiųjų švietimo 

koordinavimo ir finansavimo 
klausimų aptarimas 

D.Petkienė 

4 10.00 savivaldy
bės mažoji 

salė 

Mokymai dėl mokyklinėse 
transporto priemonėse įdiegtų 

telemetrinės kontrolės ir 
programinės įrangos panaudojimo  

A. Bartušienė 
UAB 

„Transporto 
kelias“ atstovai  

5  315 kab. NMSU komisija, lankomumo 
svarstymas už lapkričio mėnesį 

J. Mizeraitė 

iki 5   Mokyklinės dokumentacijos 
2020-2021 m.m. užsakymas 

A. Bartušienė 

iki 5   STEAM centro kūrimo darbai ( 
specializuotos laboratorijos 

įrangos/baldų užsakymo 
tikslinimas)  

A. Bartušienė 

6 10.00 Vilnius Seminaras ,,Kaip užtikrinti iš kitų 
šalių atvykusių ar sugrįžusių 
mokinių visuminę integraciją 

mokykloje” 

A. Bartušienė 
Jovarų 

pagrindinės 
mokyklos 
komanda 

iki 9 d.   BE kandidatų pasirinkimų 
sutikrinimas ir duomenų 

išsiuntimas Nacionalinei švietimo 
agentūrai 

L.Oželytė 

iki 9   Veiklos ataskaitos už  2019 m. 
dėl  psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijos klausimais 
pateikimas 

A. Bartušienė 

9 10.00 316 Komisijos posėdis dėl asmenų, 
neturinčių 18 m., mokymosi SMC 

D.Petkienė 



10 
 

10:00 Savivaldy
bės 
mažoji 
salė 

Mokyklų vadovų pasitarimas E Šteimantas 

13  Muzikos 
mokykla 

Rajoninis konkurso ,,Dainų 
dainelė” turas 

PMMC, Muzikos 
mokykla 
D.Petkienė 

Iki 16 d.    Brandos egzaminų centrų 
suformavimas, patvirtinimas 
įsakymu ir KELT’o sistemoje 

L.Oželytė 

Pagal 
poreikį 

  Švietimo rėmimo programos lėšų 
skirstymo komisijos darbo 

posėdis 

R. Patašienė 

Iki 17 d.   Statistinių ataskaitų 1 mokykla, 4 
mokykla, ŠV-03 pateikimas 

R.Patašienė, 
Mokyklų duomenų 

tvarkytojai 
Per 

mėnesį 
  Lauksargių pagrindinės mokyklos 

pedagogų etatų nustatymo ir 
darbo užmokesčio apskaičiavimo 

teisingumo patikrinimas 

Regina Patašienė 

16 10.00 Mažoji 
salė 

Konkursas į Tauragės sporto 
centro direktoriaus pareigas 

E.Šteimantas 
V.Okienė 

Per 
mėnesį 

  Stebėsenos rodiklių kaupimas ir 
duomenų apdorojimas 

Skyriaus specialistai 

Per 
mėnesį 

  Darbai susiję su tauragės rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarka 

E.Šteimantas 
V.Okienė 

Per 
mėnesį 

  NVŠ programų veiklų stebėsena D.Petkienė 

Per 
mėnesį 

 Bendrojo 
ugdymo 

mokyklos 

LMŽ varžybų koordinavimas 
rajone 

J. Mizeraitė, G. 
Sakalauskas 

Per 
mėnesį 

  Projekto,, Mokyklų aprūpinimas 
gamtos ir technologinių mokslų 
priemonėmis,  koordinavimas  

A. Bartušienė 

Per 
mėnesį 

  Pasirengiamieji darbai dėl 
bandomojo mokinių( 

priešmokyklinukų)  nemokamo 
maitinimo modelio įgyvendinimo 

A. Bartušienė 

 
P.S. Bus pildoma ir tikslinama, todėl sekite pasikeitimus. 



 
 
 
 
 

 
 

Informuojame, kad Sporto renginių projektų finansavimo programai projektai 
priimami dviem etapais: 

● nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.  (ateinančių metų I pusmečiui) 
● nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. (einamųjų metų II pusmečiui) 

 SPORTO RENGINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMA  

 
 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 
LMŽ varžybų kalendorius 2019 m. gruodžio-sausio mėn. 

 
  GRUODIS-SAUSIS   

Gruodžio 5 d., 
 
 

Zoninės 01.17/18/19/ 
Tarpzoninės 
01.31-02.01/02 
Finalai 02.28/29 

12 
val. 

LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 

mergaičių  futbolo 5x5 
varžybos. 

(gimusių 2005 m. ir jaunesnių) 

Skaudvilės 
gimnazija 

E.Laugalys – 
Batakių pagr. m-kla 

V.Kenstavičius - 
Skaudvilės 
gimnazija 

 

Gruodžio 6 d., nuo 9 
9 val. 

Regiono BLM moksleivių 
tradicinis kalėdinis tinklinio 

turnyras 

Merginos - 
Jovarų pgr. 

mokykla 
Vaikinai - 
“Versmės” 
gimnazija 

V. Januševičienė  

Gruodžio 10 d., 
 
 

Zoninės 01.10/11/12 
Tarpzoninės 02.28/29 
Finalai.03.13/14/15 

12 
val. 

LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 

berniukų  futbolo 5x5 varžybos. 
(gimusių 2006 m. ir jaunesnių) 

Skaudvilės 
gimnazija 

E.Laugalys – 
Batakių pagr. m-kla 

V.Kenstavičius - 
Skaudvilės 
gimnazija 

Gruodžio 12 d., 
 
 
 
 
 
 
Tarpzoninės 01.9/10/11 
Finalai 02.01 

11 
val. 

LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 

mergaičių ir berniukų krepšinio 
3x3 varžybos. 

(gimusių 2003 m. ir jaunesnių) 

Gaurės 
pagrindinė 
mokykla 

V.Šaulys – Gaurės 
pagr. m-kla 

https://www.taurage.lt/go.php/lit/Sporto-renginiu-projektu-finansavimo-programa


Gruodžio 13 d., 12 
val. 

LMŽ Tauragės r. bendrojo 
lavinimo mokyklų  svarsčiu 

kilnojimo tarpzoninės varžybos 

Skaudvilės 
gimnazija 

J. Šiurys - 
Skaudvilės 
gimnazija 

Sausio  d., 
 
 

 
Finalai 02.01 

 LMŽ Tauragės r. bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių 

šachmatų varžybos. 
(amžius neribojamas) 

Sporto 
centro 

šachmatų 
klubas. 

A.Krasauskas – 
Sporto centras 

Sausio  d., 
 
 

 
Finalai 02.01 

 LMŽ Tauragės r. bendrojo 
lavinimo pradinių klasių 

mokyklų  šachmatų varžybos. 
(2009 m gimimo ir jaunesnių) 

Sporto 
centro 

šachmatų 
klubas. 

A.Krasauskas – 
Sporto centras 

Sausio  d., 
 
 
 
 

Tarpzoninės 01.24/25/26 
Finalai 02 07/08/09 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių svarsčių kilnojimo 

varžybos. 
(amžius neribojamas) 

 J. Šiurys - 
Skaudvilės 
gimnazija 

Sausio  d.,  
 
 
Zoninės 01.17/18/19 
Tarpzoninės 
01.31/02.01/02 
Finalai 02.14/15 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 
merginų  tinklinio varžybos. 

(gimusių 2003 m. ir jaunesnių) 

Lauksargių 
pagr. 

mokykla 

K.Igaris – 
Lauksargių pagr. 

m-kla 

Sausio  d.,  
 
 
Zoninės 01.17/18/19 
Tarpzoninės 
01.31/02.01/02 
Finalai 02.14/15 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 
vaikinų  tinklinio varžybos. 

(gimusių 2003 m. ir jaunesnių) 

Lauksargių 
pagr. 

mokykla 

K.Igaris – 
Lauksargių pagr. 

m-kla 

Sausio  d., 
 

 
 
 
Tarpzoninės 02.07/09 
Finalai 03.20/21/22 

 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 

merginų ir vaikinų stalo teniso 
varžybos. 

(gimusių 2002 m. ir jaunesnių) 

Gaurės 
pagrindinė 
mokykla 

V.Šaulys - Gaurės 
pagrindinė mokykla 

Sausio  d., 
 

Zoninės 02.13/14 
Tarpzoninės 03.06/07 
Finalai 05.22/23 

 LMŽ Tauragės r. vaikinų ir 
merginų stalo teniso varžybos. 
(gimusių 2004 m. ir jaunesnių) 

„Aušros“ 
progimnazija 

E.Katauskas - 
„Aušros“ 

progimnazija 

 
 
 
 
 

 LMŽ Tauragės r. bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių 

M.Mažvydo 
progimnazija 

R.Savickienė, 
J.Sabutis - 

M.Mažvydo 
progimnazija 



Zoninės 02.29 
Tarpzoninės 03.14 
Finalai 03.20 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
varžybos. 

(gimusių 2009 m. ir jaunesnių) 

 
 
 
 

Zoninės 02.29 
Tarpzoninės 03.14 
Finalai 03.20 

 LMŽ Tauragės r. bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

estafetės. 
(gimusių 2007 m. ir jaunesnių) 

M.Mažvydo 
progimnazija 

R.Savickienė, 
J.Sabutis - 

M.Mažvydo 
progimnazija 

užsiregistravę tik 
Žygaičių 

gimnazijos 
komanda 

Zoninės 03.07 
Tarpzoninės 03.21 
Finalai 03.27 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
mokyklų mokinių, ,,Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs'' varžybos. 

(gimusių 2007 m. ir jaunesnių) 

Žygaičių 
gimnazija 

G.Tamavičienė, 
R.Ramanauskas – 

Žygaičių 
gimnazija 

užsiregistravę tik 
Žygaičių 

gimnazijos 
komanda 

Zoninės 03.07 
Tarpzoninės 03.21 
Finalai 03.27 

 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių 
mokyklų mokinių, ,,Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs'' varžybos. 

(gimusių 2009 m. ir jaunesnių) 

Žygaičių 
gimnazija 

G.Tamavičienė, 
R.Ramanauskas – 

Žygaičių 
gimnazija 

 
P.S. Bus pildoma ir tikslinama, todėl sekite pasikeitimus. 

 
 


