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PATVIRTINTA 

Prienų rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2017 m. Spalio 31 d.  

įsakymu Nr. (7.7.)-A3-2017/783 

 

 

RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ 

MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 2017–2018 M. M.,  

PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio 

organizavimo 

vieta rajone 

Renginio 

organizavimo 

laikas rajone 

Organizatoriai Renginio 

organizav

imo šalyje 

vieta ir 

laikas 

1 2 3 4 5 6 

1.  Jaunųjų šaulių sporto 

varžybos Konstitucijos 

dienai paminėti  

Prienų r. 

Jiezno 

gimnazija 

2017 m.  

spalio mėn. 

LŠS Prienų 6-oji 

kuopa, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

2.  Prienų skautų tunto sueiga Prienų r. 

Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

2017 m. 

spalio mėn. 

Prienų skautų tuntas, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

3.  10-oji Mokytojų dienos 

regata, skirta Prienų 

„Žiburio“ gimnazijos 100 

metų jubiliejui paminėti 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2017 m. spalio 

mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

4.  Marijampolės krašto skautų 

rudens sueiga 
Prienų r. 

Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

2017 m. 

lapkričio mėn. 
Prienų skautų tuntas  

5.  Respublikinė konferencija 

„Rusų kultūros „Sidabrinis 

amžius“. 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2017 m.  

lapkričio 28 d. 

Rusų, parncūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

 

6.  IT konkursas „Bebras“ Rajono 

mokyklos 
2017 m. 

lapkričio 6-17 

d. 

Rajono mokyklos Nugalėto-

jų 

apdovano-

jimas  

2017 m. 

lapkričio 

25 d. 

Vilnius  

7.  Lietuvos jaunųjų Prienų 2017 m. Prienų „Žiburio“  
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matematikų konkursas 

„Žiburys“–gimnazijos 100-

metį pasitinkant. 

,,Žiburio“ 

gimnazija 
lapkričio 23 d. 
 

gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

8.  Skautiškų dainų konkursas 

„Gražių dainelių daug 

girdėjau“ 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2017 m. 

lapkričio mėn. 
Prienų skautų tuntas, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

Marijamp

olės krašto 

konkursas, 

2018 m. 

sausio 

mėn. 

Baigiamas

is etapas 

2018 m. 

sausio 

mėn., 

Kaunas 

9.  Respublikinė mokyklinių 

laikraščių leidėjų 

konferencija „Mokyklos 

laikraštis rašo...“ 

Prienų 

,,Žiburio“ 

gimnazija 

 Prienų „Žiburio“ 

gimnazija,  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

2017 m. 

gruodžio 1 

d. 

10.  Muzikinių vaizdo 

klipų/filmukų konkursas. 

„‘Ziburys’ Music Awards 

2017“ 

Prienų 

,,Žiburio“ 

gimnazija 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

11.  29-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada (8-

12 kl.) 
 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

I etapas 2017 

m. lapkričio 14 

d., 

II etapas 2017 

m. gruodžio 8 

d., III etapo l 

dalis 2018 m. 

sausio 26 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  
Kauno 

informacin

ių 

technologi

jų 

mokykla, 

Laisvės al. 

33, 

Kaunas, 

2018 m. 

kovo 23– 

26 d. 

12.  Skautų akcija „Betliejaus 

šviesa“ 
Prienai, 

Išlaužas, 

Veiveriai 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų rajono 

mokyklų skautų 

būreliai 

 

13.  Kalėdinis mišrių komandų 

tinklinio turnyras 
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

14.  Micro:bit kūrybinės 

dirbtuvės 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2017 m. 

vasario mėn. 

Informatikos 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

15.  Prienų skautų tunto kalėdinė 

sueiga 
Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų skautų tuntas  
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16.  Mokinių štangos stūmimo ir 

svarsčio kilnojimo varžybos 
Prienų r. 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų r. Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija 

 

17.  Partizanų dainų sambūris  Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2017 m. 

gruodžio 2 d. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

 

18.  Vaikų ir moksleivių TV 

konkursas „Dainų dainelė“ 
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2017 m. 

gruodžio mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Regioninis 

etapas 

2018 m. 

vasario 

mėn. 

Marijam-

polė, 

šalies 

etapas 

vasario-

gegužės 

mėn. 

Vilnius 

19.  Rajoninis antrojo 

instrumento (fortepijono) 

konkursas „Nuotaikos“ 

Prienų meno 

mokykla 

2017 m. 

gruodžio mėn. 

Prienų meno 

mokykla,  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

20.  Romualdo Mikalojaus 

Ermošenkos vardo stalo 

teniso turnyras 
 

Prienų r. 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 
 

2018 m. 

vasario mėn. 

Prienų r. Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija 

 

21.  Dailės darbų konkursas 

„Mokyklos kalendorius“ 
Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m.  

sausio mėn. 
Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

22.  56-oji 9–12 klasių mokinių 

chemijos olimpiada 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla  
 

2018 m. sausio 

19 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Vilniaus 

Karaliaus 

Mindaugo 

mokykla, 

Mindaugo 

g. 

9,Vilnius, 

2018 m. 

kovo 22–

24 d. 

23.  51-oji 9–12 klasių mokinių 

biologijos olimpiada 
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija  

2018 m. sausio 

12 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Mažeikiai,  

2018 m. 

kovo 8–10 

d. 

24.  50-asis jaunųjų filologų 

konkursas 
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

Iki 2018 sausio 

15 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Vilniaus 

Simono 

Daukanto 



4 

 

 

gimnazija,  

Jasinskio 

g. 11, 

Vilnius, 

2018 m.  

balandžio 

5–7 d. 

25.  46-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas  
Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Iki 2018 m.  

sausio 10 d.  
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Vadovau-

jantis 

LMNŠC 

raštu 

26.  Meninio skaitymo 

konkursas 
Prienų Justino 

Marcinkevičia

us viešoji 

biblioteka 

Iki 2018 m. 

vasario 1 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
 

Regioninis 

etapas bus 

paskelbtas 

atskiru 

raštu. 

Šalies 

etapas 

2018  m. 

balandžio 

27–28 d.,   

Palangos 

Vlado 

Jurgučio 

pagrindinė 

mokykla, 

Ganyklų 

g. 2, 

Palanga 

27.  11 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiada  

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m.  

sausio 10 d. 

Anglų kalbos 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija, 

Augusti-

jonų g. 

8/10, 

Vilnius, 

2018 m. 

vasario 24 

d. 

28.  Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3–4 

klasių mokiniams 

Revuonos 

pagrindinė 

mokykla  

2018 m. kovo 

mėn. 19–23 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
VU 

Matemati-

kos ir 

informati-

kos 

fakultetas, 

Naugar-

duko g. 

24, 

Vilnius,  

2018 m. 
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balandžio 

28 d. 

29.  Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 9-12 klasių 

mokiniams 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m. sausio 

25 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Kauno 

Stepono 

Dariaus ir 

Stasio 

Girėno 

gimnazija, 

Miško g. 

1, Kaunas, 

2018 m. 

kovo 9–10 

d. 

30.  9–10 klasių mokinių anglų 

kalbos konkursas 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m. sausio 

24 d. 

Anglų kalbos 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
 

Kauno 

„Aušros“ 

gimnazija, 

Laisvės 

al., 95, 

Kaunas,  

2018 m.  

balandžio 

13–14 d. 

31.  6–12 klasių mokinių 

Česlovo Kudabos 

geografijos konkursas 

Veiverių Tomo 

Žilinsko 

gimnazija 

2018 m.  

vasario mėn. 
Geografijos 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

2018 m. 

balandžio 

mėn. 

32.  Prienų skautų tunto sueiga  Prienų r. 

Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m.  

vasario mėn. 
Prienų skautų tuntas, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

 

33.  8–12 kl. mokinių fizikos 

olimpiada 
Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m.  

vasario 2 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Klaipėdos 

Vitės 

pagrindinė 

mokykla, 

Dariaus ir 

Girėno g. 

4, 

Klaipėda, 

2018 m.  

balandžio 

5–7 d. 

34.  Pradinių klasių mokinių 

instrumentinės muzikos 

festivalis „Pasidirbau aš 

dūdelę“ 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla  

2018 m.  

vasario 2 d. 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

 

35.  Mokytojų metodinių darbų 

paroda 
Prienų 

švietimo 

pagalbos 

2018 m.  

vasario mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
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tarnyba 

36.  5-12 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m.  

vasario 9 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

6–8 kl. 

2018 m. 

kovo–

balandžio 

mėn. 

Šiauliai 

(pagal ŠU 

kvietimus) 

9–12 kl. 

Šiaulių r. 

Kuršėnų 

Lauryno 

Ivinskio 

gimnazija  

2018 m. 

balandžio 

20–21 d.  

37.  Jaunųjų šaulių šaudymo iš 

mažojo kalibro šautuvo 

varžybos, skirtos Valstybės 

atkūrimo dienai 

Prienų šaulių 

namai 
2018 m. 

vasario mėn. 
LŠS Prienų 6-oji 

kuopa,  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

38.  Pradinio ugdymo mokytojų 

metodinė diena „Kolega – 

kolegai“ 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m. 

vasario 21 d. 
Pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

39.  Dailės darbų paroda-

konkursas  

„Žiemos improvizacijos“ 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

vasario mėn. 
Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

40.  Dainų festivalis „Brangiausi 

žodžiai Lietuvai“ 
Prienų lopšelis 

-darželis 

„Pasaka“ 

2018 m.  

vasario mėn. 
Prienų lopšelis -

darželis „Pasaka“, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

41.  9–11 klasių mokinių rusų 

kalbos olimpiada 
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m.  

vasario 20 d. 

Rusų, parncūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

(10-11 kl.) 

Druskinin-

kų „Ryto“ 

gimnazija, 

Klonio g. 

2, 

Druskinin-

kai,  

2018 m.  

balandžio 

5–7  d. 

42.  Konferencija Prienų rajono 

pedagogams „Etnokultūros 

ir pilietinio ugdymo 

integracija“ 

Prienų r. 

Jiezno 

gimnazija 

2018 m. 

vasario mėn. 

Prienų r. Jiezno 

gimnazija,  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
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43.  24-oji 8–12 klasių mokinių 

dailės olimpiada 

 
 

Vieta bus 

patikslinta  
Iki 2018 m. 

kovo 5 d 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Trakų 

Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija, 

Birutės g. 

48, Trakai, 

2018 m. 

balandžio 

26–27 d. 

44.  9–12 kl. mokinių istorijos 

olimpiada 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m.  

vasario 27 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Marijam-

polės 

Rygiškių 

Jono 

gimnazija 

2018 m. 

balandžio 

20–21 d. 

45.  Karpinių konkursas 

„Močiutės skrynią pravėrus. 

Gėlės“ 1–4 klasių 

mokiniams 

Skriaudžių 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

vasario-kovo 

mėn. 

Prienų r. Skriaudžių 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

46.  7–12 klasių mokinių 

technologijų olimpiada  
Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

Iki 2018 m. 

vasario 15 d. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Šiaulių 

profesinio 

rengimo 

centras, 

Gardino g. 

4, Šiauliai, 

2018 m.  

balandžio 

20–21 d. 

47.  Konkursas „Vive le 

français!“ 

Mokyklose 2018 m. 

vasario - kovo 

mėn. 

Rusų, prancūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

48.  7-8 klasių mokinių rajoninė 

anglų kalbos olimpiada  

Veiverių Tomo 

Žilinsko 

gimnazija 

2018 m. kovo 

mėn. 

Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

49.  3–4 kl. mokinių raiškaus 

skaitymo konkursas „Čia 

Lietuva“, skirtas Lietuvos 

šimtmečiui pažymėti 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. kovo 

7 d. 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

50.  Pradinių klasių mokinių 

šokių šventė „Suk suk 

ratelį“ 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2017 m. 

kovo mėn. 
Pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

51.  1–12 klasių mokinių Prienų 2018 m. kovo Informatikos  
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informacinių technologijų 

konkursas „Įdomiausias 

gyvūnas“ 
 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

mėn. mokytojų metodinis 

būrelis,  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

52.  Pradinių klasių mokinių 

sporto varžybos „Greiti ir 

vikrūs“ 3-4 klasių 

mokiniams 

Prienų 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

2018 m. kovo  

22 d. 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

53.  30-oji 9–12 klasių mokinių 

geografijos olimpiada  
Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

2018 m.  

kovo 7 d 
Geografijos 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Kauno 

Aleksan-

dro 

Puškino 

gimnazija, 

Vytauto 

pr. 50, 

Kaunas, 

2018 m.  

gegužės 

3–5 d. 

54.  Jaunųjų kraštotyrininkų 

susibūrimas 

NKRP Prienų 

lankytojų 

centras 

2018 m.  

kovo mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

55.  Tinklinio varžybos Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m. kovo 

mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

56.  7–8 klasių mokinių istorijos 

viktorina-konkursas „Aš ir 

Lietuvos istorija“ 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m. kovo 

mėn. 
Istorijos mokytojų 

metodinis būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

57.  Mokinių lietuvių liaudies 

kūrybos konkursas „Sidabro 

vainikėlis“ 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
 

2018 m. kovo 

mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
 

Vadovau-

jantis 

Lietuvos 

liaudies 

kultūros 

centro 

nuostatais 

58.  Kūrybinių darbų konkursas 

„Žemei reikia draugų. 

Daikto gyvenimas iš naujo“  

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m.  

kovo mėn. 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

59.  Specialiųjų poreikių 

mokinių dailyraščio 

konkursas „Dailus raštas akį 

glosto“ 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla“ 

2018 m.  

kovo mėn. 
Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla“, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

60.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 
Rajono 

mokyklos 
2018 m.  

kovo 15 d 
Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 
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61.  Vaikų ir moksleivių liaudies 

kūrybos atlikėjų konkurso 

„Tramtatulis“ rajoninis ratas  

Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2018 m.  

kovo mėn. 
Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 
Vadovau-

jantis 

Lietuvos 

liaudies 

kultūros 

centro 

raštu 

62.  LR gimnazijų ir bendrojo 

ugdymo mokyklų jaunųjų 

kalbininkų esė ir tiriamųjų 

darbų  konkursas, skirtas 

kalbininkams J. Kazlauskui 

ir A. Lyberiui atminti 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m.   

kovo 16 d. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

63.  Rajoninė Frankofonijos 

dienos šventė 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m. 

kovo mėn. 

Rusų, prancūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis 

būrelis, Prienų 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

64.  Mokinių teisinių žinių 

viktorina-konkursas 

,,Temidė“ 

Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2018 m.  

kovo mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Pagal 

atskirus 

nuostatus 

65.  5-8 kl. mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada  
Prienų r. 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

2018 m. kovo 

mėn. 
Prienų r. Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

66.  VIII respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas 

„Linksmieji pirštukai“ 

Prienų meno 

mokykla 
2018 m. kovo 

30 d. 
Prienų r. Veiverių A. 

Kučingio meno 

mokykla 

 

67.  Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų festivalis 

„Siurprizas“ 

Prienų r. 

Jiezno kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 
 

2018 m. kovo 

mėn.. 
Prienų r. Jiezno 

muzikos mokykla 

 

68.  Mokinių tinklinio varžybos Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 
 

2018 m. 

kovo mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

69.  Viktorina–konkursas „Aš – 

Lietuvos pilietis“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. kovo 

mėn. 
Dorinio ugdymo 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

70.  6–8 kl. mokinių mažoji 

rajoninė rusų kalbos 

olimpiada  

Jiezno 

gimnazija 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Rusų, parncūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis 

būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
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71.  Respublikinis moksleivių ir 

suaugusiųjų vokalinių 

kolektyvų festivalis 

konkursas „Nemunėlio 

vingiai”  (Projektinis) 

Prienų KLC  

koncertų salė 
2018 m. 

balandžio   14  

d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prienų KLC  

72.  Respublikinė 

pedagogų 

konferencija 

„Mokymosi vertė“. 

Stakliškių 

gimnazija 

2018 m.  

balandžio mėn 

Stakliškių gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

73.  Jaunųjų miško bičiulių 

pakopų normatyvų laikymas 
Nemuno kilpų 

regioninio 

parko Prienų 

lankytojų 

centras 

2018 m.  

balandžio mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Prienų miškų urėdija 
 

 

74.  Respublikinė „Žiburio“ 

vardą turinčių mokyklų 

lietuvių kalbos-istorijos 

konferencija 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m.  

balandžio mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

75.  8 kl. mokinių chemijos ir 

biologijos konkursas 

„Gamtos labirintai“ 

Nemuno kilpų 

regioninis 

parkas 

2018 m.  

balandžio mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

 

76.  „Skaitytojų ringas 2018“, 

skirtas Nacionalinei 

bibliotekų savaitei 

Mokyklų 

bibliotekos 
2018  m 

balandžio mėn. 

(nacionalinės 

bibliotekų 

savaitės metu) 

Mokyklų 

bibliotekininkų 

metodinis būrelis, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

77.  1–4 kl. mokinių saugaus 

eismo varžybos 

,,Šviesoforas“ 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

2018 m. 

balandžio mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
Vadovau-

jantis  

Lietuvos 

mokinių 

neforma-

liojo 

švietimo 

centro 

raštu 

78.  Išvyka į Lietuvos skautų 

pavasario sueigą 

Vieta bus 

patikslinta  

2018 m. 

balandžio mėn. 

Prienų skautų tuntas, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

79.  Mokinių kūrybos konkursas 

„Prienų krašto vyturiai“ 
Prienų Justino 

Marcinkevičia

us viešoji 

biblioteka 

2018 m. 

balandžio mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Prienų Just. 

Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

 

80.  Jaunųjų šaulių kliūčių ruožo 

varžybos 
Pakuonio 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

balandžio mėn. 
LŠS Prienų 6-oji 

kuopa, Prienų r. 

Pakuonio pagrindinė 

mokykla, Prienų 

švietimo pagalbos 
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tarnyba 

81.  Respublikinė mokinių 

konferencija „Projekto 

metodas pamokoje“ 

Prienų r. 

Skriaudžių 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Prienų r. Skriaudžių 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

82.  Mokyklų metodinės tarybos 

konferencija 
Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2018 m. 

balandžio mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

83.  9–11 klasių mokinių gamtos 

mokslų ir anglų kalbos 

konferencija „Atgal į 

gamtą“ 

Nemuno kilpų 

regioninio 

parko Prienų 

lankytojų 

centras 

2018 m. 

balandžio mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

84.  „Vėjo malūnėliai“ rajoninis 

moksleivių šokių kolektyvų 

festivalis, skirtas 

tarptautinei šokio dienai 

Prienų KLC  

koncertų salė 

2018 m. 

balandžio 27 d. 

Prienų KLC  

85.  Mokinių paplūdimio 

tinklinio mišrių komandų 

sezono uždarymo varžybos 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

2018 m. 

gegužės mėn. 
Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

 

86. 7 Jaunųjų šaulių lengvosios 

atletikos ir mažojo futbolo 

varžybos 

Prienų r. 

Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

gegužės mėn. 
LŠS Prienų 6-oji 

kuopa, Prienų r. 

Išlaužo pagrindinė 

mokykla, Prienų 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

87.  Specialiųjų poreikių vaikų 

talentų konkursas „Aš 

galiu!“ 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

gegužės mėn. 
Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

88.  Futbolo varžybos 

„Pavasario taurė“ 
Prienų r. 

Jiezno 

gimnazija 

2018 m. 

gegužės mėn. 
Prienų r. Jiezno 

gimnazija 

 

89. 7 Rajono vaikų ir jaunimo 

organizacijų sąskrydis 

„Tvarkome kultūros 

paminklus“ 

Vieta bus 

patikslinta  
2018 m. 

gegužės mėn. 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

90.  XIII respublikinis 

akordeonistų festivalis 

„Akordeonas kelyje nuo 

klasikos iki džiazo“ 

Prienų r. 

Jiezno 

muzikos 

mokykla 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Prienų r. Jiezno 

muzikos mokykla, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

91.  Prienų krašto vasaros šventė  Prienų miesto 

aikštė, Prienų 

miesto estrada 

už Nemuno 

2018 m. 

gegužės 19 d. 
Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras, 

Prienų r. 

savivaldybės 

administracijos 

švietimo skyrius, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 
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92.  Mokinių festivalis „Su 

vėjeliu“, skirtas Vaikų 

gynimo dienai 

Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2018 m. 

birželio 1 d. 

Prienų meno 

mokykla 

 

93.  Tarpregioninis folkloro 

kolektyvų ir tautodailininkų 

festivalis „Tėvelio dvarelis“, 

dalyvauja vaikų folkloro 

kolektyvai (Projektinis) 

Prienų krašto 

muziejaus 

kiemas 

2018 m. 

birželio 2 d.  
Prienų KLC  

94.  Mokinių – rajoninių įvairių 

dalykų olimpiadų, konkursų 

ir varžybų nugalėtojų šventė 

„Pasidžiaukime kartu“ 

Vieta bus 

patikslinta  

2018 m. 

birželio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

95.  III tarptautinis jaunųjų 

pianistų ir ansamblių 

konkursas „Musica 

pianoforte“ 

Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centras 

2018 m. 

birželio 5–7 d. 
Prienų r. Veiverių A. 

Kučingio meno 

mokykla 

 

96.  Mokinių kalbos ir kūrybos 

šventė „Po klevu“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

2018 m. 

birželio 5 d. 
Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

 

97.  Dailės pleneras „Piešk, 

tapyk, atrask save“ 

Prienų r. 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

2018 m. 

birželio mėn. 

Prienų r. Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

 

   

 _____________________________________________ 


