
 

 PATVIRTINTA 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriaus  

2021 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. V- 33 
  

 

2021-2022 M. M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ 

GRAFIKAS 

 

Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje  

laikas ir vieta 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo data ir vieta 

Renginio 

koordinatorius 

Renginio organizavimo šalyje 

data ir vieta 

1.  33-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada (8, 9-

12 kl.) 

I etapas  

2021 m. lapkričio 12 d. 

II etapas 

2021 m. gruodžio 14 d. 

III etapo I dalis  

2022 m. sausio 28 d. 

Iki 2021 m. gruodžio 6 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

D. Jucienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

2022 m. kovo 25-26 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2.  IV-oji Lietuvos mokinių 

etninės kultūros olimpiada 

I etapas 2021 m. gruodžio 6 d. 

Molėtų gimnazija 

II etapas iki 2022 m. kovo 1 d. 

Vieta bus patikslinta vėliau 

Iki 2021 m. gruodžio 1 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. balandžio 29-30 d.  

Kėdainiuose arba vyks nuotoliniu 

būdu 

3.  2022 m. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkursas „Dainų dainelė” 

I etapas 

2022 m. sausio 11 d. 

Molėtų kultūros centras 

II etapas 

2022 m. sausio 20 d. 

Utenos menų mokykla 

Iki 2022 m. sausio 6 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

A.Vidžiūnienė,  

Molėtų r. ŠPT 

III etapo TV koncertus numatoma 

pradėti transliuoti  nuo 2022 m. 

vasario 20 d. 

4.  60-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada (9–12 kl.)  

2022 m. sausio 14 d. 

Molėtų progimnazija 

 

Iki 2022 m. sausio 7 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. vasario 24-26 d. 

Vilniuje arba vyks nuotoliniu 

būdu 

5.  Lietuvos mokinių astronomijos 

olimpiada  

2022 m. sausio 17 d. 

skelbiami atrankinio etapo 

uždaviniai, rajono mokyklose 

Iki 2022 m. vasario 7 d. 

uždavinių sprendimai 

įkeliami į 2022 m. 

astronomijos olimpiados 

atrankinio etapo dalyvio 

registracijos anketą interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. balandžio 28-30 d. 

 vyks nuotoliniu būdu 

http://www.lmnsc.lt/
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Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje  

laikas ir vieta 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo data ir vieta 

Renginio 

koordinatorius 

Renginio organizavimo šalyje 

data ir vieta 

6.  Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada (11 kl.) 

2022 m. sausio 20 d. 

Nuotoliniu būdu 

 

Iki 2022 m. sausio 18 d.  

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

A.Vidžiūnienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. vasario 26 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

7.  54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada (9–12 kl.)  

2022 m. sausio 21 d. 

Molėtų progimnazija 

 

Iki 2022 m. sausio 13 d.  

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. kovo 17-19 d.  

Vilniuje arba vyks nuotoliniu 

būdu 

8.  54-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

2022 m. sausio 25 d. 

 

Iki 2022 m. sausio 25 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. balandžio 13-15 d.  

Vytauto Didžiojo universiteto 

Švietimo akademija, T. 

Ševčenkos g. 31, Vilnius arba 

vyks nuotoliniu būdu 

9.  69-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada (9–12 kl.)  

2022 m. sausio 27 d. 

Molėtų gimnazija 

 

Iki 2022 m. sausio 24 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. kovo 31-balandžio 2 d. 

Vilniuje arba vyks nuotoliniu 

būdu 

10.  Geografijos konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ (6-12 kl.) 

- Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt puslapyje 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. sausio 28 d. 

LITEXPO parodų rūmuose arba 

vyks nuotoliniu būdu 

11.  Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams 

9–12 klasių mokiniams 

2022 m. vasario 1 d.  

 

Iki 2022 m. sausio 27 d.  

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. kovo 16-17 d. 

Lietuvos mokyklų mokiniams-

Druskininkų ,,Ryto“ gimnazija, 

Klonio g. 2, Druskininkai arba 

vyks nuotoliniu būdu. 

12.  Respublikinis anglų kalbos 

konkursas  

(9–10 kl.) 

2022 m. vasario 4 d. 

 

Iki 2022 m. vasario 1 d.  

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

A.Vidžiūnienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. kovo 5 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu  

13.  Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas ,,Bebras“  

 

I etapas 

2021 m. lapkričio 15 d. – 

gruodžio 10 d.  

(darbo dienomis) 

Nuotoliniu būdu 

Visa informacija 

www.bebras.lt 

 

D. Jucienė,  

Molėtų r. ŠPT 

II etapas 9-12 klasių mokiniams 

2022 m. vasario 5 d. 

Nuotoliniu būdu 

http://www.geografija.lt/
http://www.bebras.lt/
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Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje  

laikas ir vieta 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo data ir vieta 

Renginio 

koordinatorius 

Renginio organizavimo šalyje 

data ir vieta 

14.  X Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiada 

2022 m. vasario 8 d.  

Molėtų gimnazija  

Iki 2022 m. vasario 1 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. kovo 5 d.  

vyks nuotoliniu būdu 

15.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas  

2022 m. vasario 9 d. Iki 2022 m. vasario 7 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. gegužės 5-6 d.  Vilnius 

arba vyks nuotoliniu būdu 

16.  29-oji Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) 

2022 m. vasario 10 d. 

 

Iki 2022 m. vasario 1 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų  r. ŠPT 

 

2022 m. kovo 24-26 d. 

Kaunas arba vyks nuotoliniu būdu 

17.  70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada (9–12 

kl./I-IV gimnazijos kl.) 

  

2022 m. vasario 11 d.  

Molėtų gimnazija 

 

 

Iki 2022 m. vasario 1 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

 

D. Jucienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. balandžio 22-23 d.  

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

18.  6-oji Lietuvos 5-8 kl. mokinių 

STEAM (Gamtos mokslų-

biologijos) olimpiada 

2022 m. vasario 22 d. 

Molėtų progimnazija 

Iki 2022 m. vasario 15 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. balandžio 8 d. 

Klaipėdos universitetas, Herkaus 

Manto g. 90-2, Klaipėda arba 

vyks nuotoliniu būdu 

19.  Matematikos olimpiada (5–8 

kl.) 

2022 m. vasario 24 d. (data 

gali būti tikslinama) 

Molėtų progimnazija 

Iki 2022 m. vasario 18 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

D. Jucienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

-  

20.  31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada (10–12 

kl./II-IV gimnazijos kl.) 

2022 m. vasario 24 d. 

Molėtų gimnazija 

 

Iki 2022 m. vasario 18 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba                                           

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

2022 m. balandžio 7-8 d. 

Vilniaus universitetas, Istorijos 

fakultetas arba vyks nuotoliniu 

būdu 

21.  28-oji Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada (8–12 kl.) 

2022 m. vasario 25 d.  

 

Iki 2022 m. vasario 23 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. balandžio 8 d.  

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

22.  51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas  

2022 m. kovo 1 d. 

 

Iki 2022 m. vasario 28 d.  

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

A. Vidžiūnienė, 

Molėtų r. ŠPT  

 

2022 m. gegužės mėn. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 
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Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje  

laikas ir vieta 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo data ir vieta 

Renginio 

koordinatorius 

Renginio organizavimo šalyje 

data ir vieta 

23.  Geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“  

(2–4 kl.) 

2022 m. kovo 1 d. 

Rajono mokyklose 

Už renginį vietoje atsakingas 

atstovas iki vasario 24 d. 

siunčia laisvos formos 

paraišką LGMA užduotims 

gauti adresu 

manogaublys@gmail.com 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

 

- 

24.  12- oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“ (6–8 kl.) 

2022 m. kovo 2 d. 

Molėtų progimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu 

Iki 2022 m. vasario 25 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

 

- 

25.  12-oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“  

(9–12 kl.) 

2022 m. kovo 3 d. 

Molėtų gimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu 

Iki 2022 m. vasario 25 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

 

 

- 

 

 

26.  27-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada (11-12 kl.)  

2022 m. kovo 3 d.  

Vieta bus tikslinama 

 

Iki 2022 m. vasario 25 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. gegužės 6 d.  

vyks nuotoliniu būdu 

27.  34-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (9–12 

kl.) 

2022 m. kovo 17 d. 

Molėtų progimnazija 

 

Iki 2022  m. kovo 10 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. balandžio 28-30 d.  

Palangos senoji gimnazija, Jūratės 

g. 13, Palanga ir  nuotoliniu būdu 

28.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA“ 

Lietuvoje 

- Iki 2022 m. kovo 1 d. D. Jucienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. kovo 17 d. 

Rajono mokyklose arba nuotoliniu 

būdu 

29.  2-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (7-8 kl.) 

_ Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt puslapyje. 

2022 m. balandžio 12 d. 

pirmasis turas; 

2022 m. balandžio 14 d. 

antrasis turas 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. balandžio 12 ir 14 d. 

vyks nuotoliniu būdu 

30.  Lietuvos biologijos 5-8 kl.  

olimpiada  

 

2022 m. balandžio 13 d. 

Molėtų progimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu 

Iki 2022 m. balandžio 6 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 
 

2022 m. birželio 9 d.  

vieta bus tikslinama vėliau arba 

vyks nuotoliniu būdu 

http://www.geografija.lt/
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Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje  

laikas ir vieta 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo data ir vieta 

Renginio 

koordinatorius 

Renginio organizavimo šalyje 

data ir vieta 

31.  Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3- 4 

kl. mokiniams 

2022 m. balandžio 14  d. 

Molėtų pradinė mokykla 

 

Iki 2022 m. balandžio 7 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

 

2022 m. gegužės 28 d.  

VU Matematikos ir informatikos 

fakultetas, Šaltinių g.4/ 

Naugarduko g..24, Vilnius 

32.  Tarptautinė DNR diena 

Lietuvoje 

Rajono mokyklose Informacija bus skelbiama 

www.geneticahumana.lt; 

www.genetika.mf.vu.lt; 

www.mf.vu.lt 

 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT 

2022 m. balandžio 25 d. 

VU Medicinos fakulteto  

Biomedicinos mokslų instituto  

Žmogaus genomo tyrimų centras, 

Santariškių g. 2, Vilnius 

33.  Rajono mokinių vokalinių 

kolektyvų šventė, skirta Tėvo  

dienai  

2022 m. birželio 3 d. 

Vieta bus tikslinama 

Iki 2022 m. gegužės 23 d. 

Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

 

 

- 

34.  14-oji Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiada (iki 15 m.) 

- Privaloma dalyvių 

registracija tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt, likus ne 

mažiau nei savaitei iki 

renginio. 

B. Trotienė,  

Molėtų r. ŠPT  

2022 m. rugsėjo mėn. 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Panevėžyje arba vyks 

nuotoliniu būdu 

35.  Viktorina ,,Po žvaigždėtu 

dangum“ 

Rajono mokyklose Privaloma dalyvių 

registracija tinklalapyje 

www.lmnsc.lt iki 2022 m. 

spalio 28 d. 

B. Trotienė, Molėtų r. 

ŠPT 

2022 m. lapkričio 26 d. 

LMNŠČ, Žirmūnų g. 1B, Vilnius 

arba vyks nuotoliniu būdu 

 

 

 

___________________________________ 

 

http://www.geneticahumana.lt/
http://www.genetika.mf.vu.lt/
http://www.mf.vu.lt/
http://www.olimpiados.lt/
http://www.lmnsc.lt/
http://www.lmnsc.lt/

