
 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

ŠVIETIMO, SPORTO IR TURIZMO SKYRIAUS VEDĖJO 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO 

 

2011 m.  gruodžio  5  d. Nr. V-  26  

Utena 

 

           Atsižvelgdamas į  Lietuvos  Respublikos Švietimo ir mokslo ministro  2011 m. lapkričio 

10 d. įsakymą Nr. ISAK –V-2109    „Dėl 2011-2012 m. m. Lietuvos  mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko patvirtinimo“: 

 

1. T v i r t i n u    Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamų olimpiadų ir 

konkursų  grafiką (1 priedas). 

 

2. T v i r t i n u  Utenos rajono savivaldybės organizuojamų mokinių  olimpiadų ir konkursų  

vertinimo komisijas ( 2 priedas).  

 

3.  P a v e d u Utenos “Saulės”,  Utenos Adolfo Šapokos,  Utenos Dauniškio,  Utenos 

Vyturių,  Utenos Aukštakalnio, Utenos Krašuonos, Utenos r. Kuktiškių  pagrindinių 

mokyklų, Utenos mokyklos- vaikų darželio „Eglutė“  bei  Utenos dailės mokyklos 

vadovams užtikrinti  tinkamas  darbo sąlygas olimpiadų ir konkursų organizavimui. 

 

4.  N u s t a t a u, kad dalyvių ir vertinimo komisijų  narių kelionės  išlaidas  apmoka 

siunčianti mokykla pagal pateiktus dokumentus. 

 

5. N u s t a t a u,  kad mokyklų vadovai  ne vėliau kaip  3 dienos iki olimpiados ar konkurso   

datos turi  raštu pateikti  dalyvausiančių mokinių skaičių  atsakingam Utenos rajono 

savivaldybės administracijos  Švietimo,  sporto ir turizmo  skyriaus  specialistui. 

 

6. P a v e d u  švietimo įstaigų vadovams, Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo,  sporto ir turizmo skyriaus specialistams  organizuoti  mokyklų mokinių - 

nugalėtojų  pagerbimą. 

 

 

 

Vedėjas     Romualdas Kraulišas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, 

sporto ir turizmo  skyriaus vedėjo 

 2011-12-05    įsakymo Nr. V-  26                                                                          

                                                                   1 priedas   

            

Utenos rajono  mokyklose organizuojamų olimpiadų ir konkursų grafikas   

 

Eil 

Nr 
Rajoninė olimpiada, 

konkursas 

Mokiniai Data Atsakingas 

spacialistas 

Vieta 

1 Jaunųjų filologų 

konkursas 

5-12 klasės Iki  2012 m. 

sausio 20 d. 

F.Guntulienė Švietimo, 

sporto ir 

turizmo skyrius 

2 Lietuvių (gimtosios) 

kalbos olimpiada 

9-12 klasės 2012 m. 

vasario 8 d. 

F.Guntulienė Adolfo Šapokos 

gimnazija 

3 Rusų kalbos olimpiada 

 

9-11 klasės 2012 m. 

sausio 13 d. 

F.Guntulienė Adolfo Šapokos  

gimnazija 

4 Jaunesnių klasių rusų 

kalbos olimpiada 

7-8 klasės 2012 m. 

balandžio 

27 d. 

F.Guntulienė Aukštakalnio 

pagrindinė  

mokykla 

5 Anglų kalbos olimpiada 

 

11 klasės 2012 m. 

vasario1 d. 

F.Guntulienė „Saulės“ 

gimnazija 

6 Jaunesnių klasių anglų 

kalbos olimpiada 

5-8 klasės 2012 m. 

kovo 9 d.  

 

F.Guntulienė Aukštakalnio   

pagrindinė 

mokykla 

7 Tarptautinis epistolinio 

rašinio konkursas 

5-10 klasės  Iki 2012 m. 

sausio 10 d. 

F.Guntulienė Švietimo, 

sporto ir 

turizmo  skyrius 

8 4 klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

4  klasė 2012  m.  

balandžio 

12 d. 

Z.Sabelkienė Krašuonos 

pagrindinė 

mokykla 

9 Jaunesnių klasių  etikos 

olimpiada 

1-10 klasės 2012 m. 

kovo 15 d. 

Z.Sabelkienė Švietimo, 

sporto ir 

turizmo  skyrius 

10 Fizikos olimpiada 

 

9-12 klasės 2012 m. 

sausio 27 d 

J.Paukštė „Saulės“ 

 gimnazija 

11 Jaunesnių klasių fizikos 

olimpiada 

8 klasės 2012 m. 

kovo 16 d.  

 

J.Paukštė Aukštakalnio 

pagrindinė 

mokykla  

12 Chemijos olimpiada 

 

9-12 klasės    2012 m. 

sausio 13 d. 

J.Paukštė „Saulės“ 

gimnazija 

13 Jaunesnių klasių 

chemijos konkurso 

viktorina 

8 klasė 2012 m. 

balandžio 

13 d. 

J.Paukštė Dauniškio 

gimnazija  

14 Biologijos olimpiada 

 

9-12 klasės 2012 m. 

sausio 20 d.  

J.Paukštė  Dauniškio  

 gimnazija 

15 Jaunesnių klasių  

biologijos olimpiada 

5-8 klasės 2012 m. 

kovo 23 d.  

J.Paukštė Krašuonos 

pagrindinė 

mokykla  

16 Matematikos olimpiada 

 

9-12 klasės 2012 m. 

vasario 17 

V.Vaitiekienė Adolfo Šapokos  

gimnazija 



d. 

17 Matematikos komandinės 

varžytuvės akademiko 

V.Statulevičiaus taurei 

laimėti 

5-8 klasės 2012 m.   

kovo 2d. 

V.Vaitiekienė Aukštakalnio 

pagrindinė 

mokykla 

18 4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

4  klasė 2012  m. 

vasario 8 d. 

Z.Sabelkienė Mokykla-

darželis 

„Eglutė“ 

19 Informatikos olimpiada 9-12 klasės   2011 m. 

gruodžio  16 

d. 

V.Vaitiekienė Adolfo Šapokos 

gimnazija 

20 Kompiuterinio 

raštingumo konkursas 

5-8 klasės 2012 m.  

 balandžio 

13 d. 

V.Vaitiekienė Krašuonos  

pagrindinė 

mokykla 

21 Geografijos olimpiada 

 

10-12 klasės 2012 m. 

kovo 9 d. 

A.Telksnys „Saulės“ 

gimnazija 

22 Istorijos olimpiada 

 

10-12 klasės 2011 m. 

vasario 25 

d. 

A.Telksnys Krašuonos  

pagrindinė 

mokykla 

23 Dailės olimpiada  9-12 klasės 

 

 2012 m. 

sausio 27  d. 

V.Vaitiekienė Dailės mokykla 

24 Jaunesnių klasių  dailės 

konkursas 

5-8  klasės 2011 m. 

balandžio 

20 d. 

V.Vaitiekienė Kuktiškių 

pagrindinė 

mokykla 

 

 

 

 

                                                ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, 

sporto ir turizmo  skyriaus vedėjo 
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                                                                   2 priedas   

                                                                    

Utenos rajono mokyklose organizuojamų mokinių olimpiadų ir konkursų 

 vertinimo komisijos 

 

Rajoninio jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisija 

  

Pirmininkė –   F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotoja- J. Juodkienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, „Saulės“ 

gimnazijos mokytoja 

Narės: S. Meiduvienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

 R. Kibickienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

R. Gavėnienė, Užpalių gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninio epistolinio konkurso vertinimo komisija  

 

Pirmininkė – F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotoja- J. Juodkienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, „Saulės“ 

gimnazijos mokytoja 

Narės:          G. Vaitonienė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

G Tūzienė, Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja 

S. Lučiūnienė, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos mokytoja 

R. Bernotienė, Vyturių pagrindinės mokyklos mokytoja 

 

Rajoninės 9-12 klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė – F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotoja- J. Juodkienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, „Saulės“ 

gimnazijos mokytoja 

Nariai: R. Ramelis, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas 

 R. Bakanienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

 R. Baurienė, „Saulės“ gimnazijos mokytoja 

O. Šliţienė, Užpalių gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninės 9 - 11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė –  F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotoja- J. Šulskienė, rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Krašuonos 

pagrindinės mokyklos mokytoja 

Narės:            G. Balytė-Clarke, ,,Saulės” gimnazijos mokytoja 

 V. Valiukienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

 G. Bogdanova, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

 A. Ţilinskienė, Užpalių gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninės 7 - 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė –  F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 



Pavaduotoja- J. Šulskienė, rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Krašuonos 

pagrindinės mokyklos mokytoja 

Narės:            A. Karalienė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

 A. Tijūnėlienė, Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja 

 O. Vaičiūnienė, Vyturių pagrindinės mokyklos mokytoja 

 G. Stunţėnienė, Daugailių pagrindinės mokyklos mokytoja 

 R. Skrebūnienė, Vyžuonų pagrindinės mokyklos mokytoja 

 

Rajoninės 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė    – F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotojas-R. Musteikis, anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, Dauniškio 

gimnazijos mokytojas 

Narės: L. Bikelienė, „Saulės“ gimnazijos mokytoja 

I. Budreikienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

M. Petuchovskaja, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

R. Trukšnytė, Užpalių gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninės 5-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė – F. Guntulienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotojas-R.Musteikis, anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, Dauniškio 

gimnazijos mokytojas 

Narės:            A. Valaitienė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

            J. Gasiūnienė, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos mokytoja 

  J. Bimbienė, Vyturių pagrindinės mokyklos mokytoja 

  Z. Stankevičė, Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja 

            Ţ. Vaznelienė, Daugailių pagrindinės mokyklos mokytoja 

            R. Zarankienė, Kuktiškių pagrindinės mokyklos mokytoja  

   

 Rajoninės 4 klasių mokinių matematikos olimpiados vertinimo komisija 

  

Pirmininkė –    Z.  Sabelkienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė  

Pavaduotoja  -   D. Bagdonienė,  pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,      

mokyklos – darželio  „Eglutė“ mokytoja          

Nariai -             D. Česnavičienė -  mokyklos– darželio „Varpelis“ mokytoja  

                         R. Buičenkienė   - Kuktiškių pagrindinės mokyklos mokytoja     

                         J. Petronienė -   Rapolo Šaltenio  pagrindinės mokyklos  Antalgės skyriaus 

mokytoja                                        

 

Rajoninės 4 klasių mokinių  lietuvių kalbos  olimpiados vertinimo komisija  
 

 

Pirmininkė –       Z. Sabelkienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė  

Pavaduotoja  -     D.Bagdonienė,  pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

mokyklos–darželio  „Eglutė“  mokytoja    

Nariai -               L. Telksniene - Krašuonos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

                            J.  Liuimienė -  Aukštakalnio  pradinės  mokyklos mokytoja    

                           O. Sirvydienė –Užpalių gimnazijos mokytoja    

 

 



 Rajoninės  jaunesnių klasių mokinių etikos olimpiados vertinimo komisija  

 

Pirmininkė  -     Z. Sabelkienė, Švietimo ir  sporto skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotoja  -   R. Semeniukienė,  etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Aukštakalnio 

pagrindinės mokyklos  mokytoja  

Nariai-             L. Šeduikienė,  Jaunimo mokyklos  mokytoja 

                        R. Skrebūnienė, Vyžuonų pagrindinės mokyklos mokytoja     

                        A. Janaudis, Užpalių gimnazijos  mokytojas 

 

Rajoninės 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiados vertinimo komisija  

 

Pirmininkas -  J. Paukštė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas  

Pavaduotoja -  I. Urbanavičienė, chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

,,Saulės“ 

             gimnazijos mokytoja 

Narės:  M. Dičiuvienė,  Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  A. Jakanė,  Užpalių gimnazijos mokytoja 

  G. Kamarauskaitė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  D. Kunigėlienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  E. Volskienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  A. Zarankienė,  Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninės 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados vertinimo komisija  

 

Pirmininkas-   J. Paukštė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas  

Pavaduotoja-   R. Lagūnienė, biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Dauniškio    

  gimnazijos mokytoja 

Narės:  R. Jockienė, Dauniškio   gimnazijos mokytoja 

                        V. Karnickienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  R. Motiejūnienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

                        S. Šinkūnienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  A. Šukevičienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

 

Rajoninės 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados vertinimo komisija  

 

Pirmininkė –   J. Paukštė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas  

Pavaduotoja – A. Taukelienė, fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, ,,Saulės“   

                 gimnazijos mokytoja        

Nariai:  V. Adomėnienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

                        D. Datkūnas, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas 

  S. Pukėnas, Dauniškio gimnazijos mokytojas 

  V. Tumėnas, ,,Saulės“  gimnazijos mokytojas  

                        A. Kavaliauskas,  Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas 

        

 Rajoninės 8-ųjų klasių mokinių fizikos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkas -   J. Paukštė, Švietimo, sporto ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas 

Pavaduotoja –  A. Taukelienė, fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, ,,Saulės“   

                gimnazijos mokytoja        

Nariai:             R. Glasinskas, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytojas 

     V. Lapackas,  Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytojas 



     R. Suveizdienė, Vyturių pagrindinės mokyklos mokytoja 

              

Rajoninio 8-ųjų klasių mokinių chemijos konkurso-viktorinos vertinimo komisija 

 

Pirmininkas-   J. Paukštė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas 

Pavaduotoja –  I. Urbanavičienė,  chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, ,,Saulės“ 

gimnazijos mokytoja 

Nariai:  M. Dičiuvienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  D. Kunigėlienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  E. Volskienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  A. Zarankienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

   

   

Rajoninės 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkas-   J.Paukštė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas 

Pavaduotoja –  R. Lagūnienė,  biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Dauniškio  

  gimnazijos mokytoja 

Nariai:  V. Bikutė, Vyturių pagrindinės mokyklos mokytoja 

                        L. Pavilionytė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

  G. Pernavienė,  Rapolo Šaltenio  pagrindinės mokyklos mokytoja 

  D. Šipkienė, Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja 

       
 

Rajoninės 9-12 klasių mokinių  matematikos olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto  ir turizmo skyriaus vyresnioji 

specialistė 

Pavaduotoja- R.Semėnienė, matematikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, Rapolo  Šaltenio pagrindinės mokyklos mokytoja 

Nariai: I.Eitminavičienė, “Saulės” gimnazijos  mokytoja 

 P.Rudėnienė  “Saulės” gimnazijos  mokytoja  

A.Grašienė, Adolfo Šapokos gimnazijos  mokytoja 

S. Rakauskienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

 D.Musteikienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

Z.Tumavičiūtė, Dauniškio gimnazijos mokytojas 

I.Gutaravičienė, Uţpalių gimnazijos mokytojas 

V.Musteikienė, Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja  

  

Rajoninių  5-8 klasės mokinių matematikos komandinių  varžytuvių akademiko 

  V. Statulevičiaus taurei laimėti vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji 

specialistė 



Pavaduotoja- R.Semėnienė, matematikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, Rapolo  Šaltenio pagrindinės mokyklos mokytoja 

Narės:              R. Kiburtienė, Daugailių  mokyklos mokytoja 

 Z. Satkūnienė, Kuktiškių pagrindinės mokyklos mokytoja 

  D. Blažiūnaitė, Vyturių  pagrindinės mokyklos mokytoja 

 K.Grašienė, Saldutiškio pagrindinės mokyklos mokytoja 

 A.Trainienė,  Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos mokytoja 

 

      Rajoninės  9-12 mokinių  informatikos olimpiados  vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji 

specialistė  

Pavaduotojas- E.Glasinskienė, informatikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

Nariai: A.Karmonas, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas 

G.Sudniutė, Dauniškio gimnazijos mokytoja  

 A.Matkevičius,  „Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  

Rajoninio 5-8  klasių mokinių  kompiuterinio raštingumo  konkurso vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji 

specialistė  

Pavaduotojas- E.Glasinskienė, informatikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos mokytoja 

Nariai: J.Petronienė, Leliūnų pagrindinės  mokyklos mokytoja 

A.Indriūnas,  Kuktiškių pagrindinės  mokyklos mokytojas 

A.Pranaitis, Uţpalių gimnazijos mokytojas 

 

Rajoninės 10-12  klasių mokinių istorijos olimpiados vertinimo komisija  

 

Pirmininkas – A.Telksnys, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas 

Pavaduotoja – D.Dindienė, istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

  Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytoja 

Nariai:  J.Baltuškienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  D.Dudėnienė, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja 

  D.Kvartūnienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  S.Taraškevičienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  A.Šapokienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  J.Ţukienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  N.Braukylienė, Užpalių gimnazijos mokytoja. 

 

Rajoninės 10-12  klasių mokinių geografijos olimpiados vertinimo  

 



Pirmininkas – A.Telksnys, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnysis specialistas 

Pavaduotoja – I. Šulcienė, geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Aukštakalnio 

  pagrindinės mokyklos mokytoja 

Nariai:  V.Ribokas, ,,Saulės“ gimnazijos mokytojas 

  J.Vizbarienė, ,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

  J.Jarmalavičius, Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas 

  L.Pelikšienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  M.Ilčinskienė, Dauniškio gimnazijos mokytoja 

  R.Satkūnienė, Užpalių gimnazijos mokytoja. 

 

  

Rajoninės 9-12 klasių mokinių  dailės  olimpiados vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotojas-  G.Mazūras, dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,  Dailės mokyklos  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Nariai: J. Pleckevičius, Dailės mokyklos direktorius  

 R.Sakalauskienė, Užpalių  gimnazijos mokytoja 

 N.Norkūnienė,  „Vyturių pagrindinės mokyklos  mokytoja 

  

Rajoninės  5-8  klasių mokinių   dailės konkurso vertinimo komisija 

 

Pirmininkė- V.Vaitiekienė, Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė 

Pavaduotojas-  G.Mazūras, dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,  Dailės mokyklos  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Nariai:      K.Maniušytė, Dailės mokyklos mokytojas                       

J.Paukštytė, Saldutiškio pagrindinės  mokyklos mokytoja   

D.Leonovienė, Leliūnų pagrindinės mokyklos mokytoja   

________________________ 

  

 

 

 

 


