
                                                            
 
 
 

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2022 METAIS NUMATOMŲ ORGANIZUOTI 
OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KURIUOS INICIJUOJA LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO CENTRAS, GRAFIKAS 

Eil.  
Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyviai  

Numatoma 
renginio 

organizavimo 
data rajone 

1. 33-osios Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiados savivaldybės etapas 

8, 9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

2020 m.  
gruodžio 14 d.  

2. 60-osios Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiados savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Sausio 14 d. 

3. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 
savivaldybės etapas  

11 / III gimnazijos klasių 
mokiniai 

Sausio 20 d. 

4. 54-osios Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiados savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Sausio 21 d. 

5. 54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso savivaldybės etapas 

5–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Iki sausio 25 d. 

6. 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados 
savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Sausio 27 d. 

7. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 
savivaldybės etapas Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniams 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Vasario 1 d. 

8. Respublikinio anglų kalbos konkurso 
savivaldybės etapas 

9–10 / I–II gimnazijos 
klasių mokiniai 

Vasario 4 d. 

9. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 
savivaldybės etapas 

5–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai  

Iki vasario 11 d. 

10. 70-osios Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiados savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Vasario 11 d. 

11. 31-osios Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiados savivaldybės etapas 

10–12 / II–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Vasario 24 d. 

12. 28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados 
savivaldybės etapas 

8, 9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Iki vasario 28 d. 

13. 51-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 
konkurso savivaldybės etapas 

Mokiniai iki 15 metų 
amžiaus 

Iki kovo 1 d. 

14. 34-osios Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiados savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Kovo 17 d. 

15. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados 
savivaldybės etapas  

7–12 / I–IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Iki kovo 28 d. 

 

Pastaba: olimpiados, konkursai, kiti renginiai, kuriuos inicijuoja Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras, bus organizuojami pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 
2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. R1-619 patvirtintą „2021–2022 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, 
konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašą“. 
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