
                                                                                                                                                                                            Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

                                                                                                      Švietimo skyriaus 

                                                                                                      vedėjo 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. ŠV1-3
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2021–2022 MOKSLO METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginys 

Miesto etapo 

organizavimo 

data 

Savaitės 

diena 

Laikas Renginio 

organizavimo 

vieta 

Paraiškų, dalyvių sąrašų arba 

darbų pristatymo kitam 

etapui data ir vieta1 

Atsakingi už 

užduočių 

rengimą 

1. 60-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

2022 m.  

sausio 14 d. 

Pn 9.00 val. Klaipėdos 

Baltijos 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki vasario 7 d. privaloma 

atrinktų dalyvių registracija 

tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt 

LMNŠC ⃰ 

2. Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada (11 / III 

gimnazijos kl.) 

2022 m.  

sausio 20 d. 

K 10.00 val. VšĮ Klaipėdos 

licėjus arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. sausio 27 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 

LMNŠC 

3. Lietuvių kalbos 

olimpiada tautinių 

mažumų mokyklų 

mokiniams 

2022 m. 

sausio 25 d. 

A 10.00 val. Klaipėdos 

,,Santarvės“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 15 d. 

(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

LMNŠC 

4. Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

olimpiada (11–12 / III–

IV gimnazijos kl.)  

2022 m.  

sausio 19 d. 

T 9.00 val. Klaipėdos 

,,Saulėtekio“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. sausio 31 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

09101 Vilnius 

LMNŠC 

                                                 
1 Dalyvių sąrašus šalies konkursui ar olimpiadai siunčia savivaldybių administracijų švietimo padaliniai ar kita institucija, atsakinga už savivaldybės 

etapo organizavimą. Savivaldybės etapo laimėtojų sąrašai šalies etapo organizatoriams siunčiami elektroniniu paštu. 
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5. Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

konkursas „Je parle 

français et toi?“ (7 kl.) 

2022 m.  

sausio 19 d. 

T 9.00 val. Klaipėdos 

,,Saulėtekio“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. sausio 31 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

09101 Vilnius 

 

6. X Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada  

2022 m. 

vasario 10 d. 

K 12.00 val. Klaipėdos  

Vydūno 

gimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. vasario 14 d. 

LMNŠC 

7. Respublikinis anglų 

kalbos konkursas (9–10 

kl.) 

2022 m.  

vasario 4 d. 

Pn 10.00 val. VšĮ Klaipėdos 

licėjus arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 11 d. 

(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

LMNŠC 

8. Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12 

/ I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams 

2022 m. 

vasario 1 d. 

A 10.00 val. Klaipėdos 

,,Varpo“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 5 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 

LMNŠC 

9. 54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

2022 m.  

sausio 21 d. 

Pn 9.00 val. Klaipėdos 

Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki vasario 21 d. privaloma 

atrinktų dalyvių registracija 

tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt. 

LMNŠC 

10. 29-oji Lietuvos mokinių 

rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) 

2022 m.  

vasario 10 d. 

K 10.00 val. Klaipėdos Jūrų 

kadetų 

mokykla 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 17 d. 

(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

LMNŠC 

11. 29-oji Lietuvos mokinių 

rusų (gimtosios) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) 

 

2022 m.  

vasario 10 d. 

K 10.00 val. Klaipėdos 

,,Žaliakalnio“ 

gimnazija arba 

Iki 2022 m. vasario 17 d. 

(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

LMNŠC 
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nuotoliniu 

būdu 

 

12. 33-ioji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada 

(8, 9–12 / I–IV 

gimnazijos kl.) 

I etapas  

2021 m. 

lapkričio  

12 d., 

II etapas 

 2021 m. 

gruodžio  

14 d., 

III etapo l dalis 

2022 m. 

 sausio 28 d. 

P 

 

 

 

A 

 

 

 

Pn 

10.00 val. Klaipėdos 

,,Ąžuolyno“ ir 

Klaipėdos 

,,Vėtrungės“ 

gimnazijos 

arba  

nuotoliniu 

būdu 

Šalies etapo atrankinės dalies 

dalyvių sąrašai turi būti 

pateikiami iki 2022 m. sausio 14 

d. internetu 

LMNŠC 

13. 69-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada 

2022 m.  

sausio 27 d. 

K 9.00 val. Klaipėdos 

,,Aitvaro“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2019 m. vasario 11 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

09101 Vilnius 

LMNŠC 

14. 31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada 

(10–12 / II–IV 

gimnazijos kl.) 

2022 m.  

vasario 24 d. 

K 10.00 val. Klaipėdos 

,,Aukuro“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 4 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 

LMNŠC 

15. 28-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada  

2022 m.  

vasario 22 d. 

A 10.00 val. Klaipėdos 

Adomo Brako 

dailės mokykla 

arba nuotoliniu 

būdu 

Dalyvių registracija iki 2022 m. 

kovo 4 d. Registracijos nuoroda 

bus tinklalapyje www.lmnsc.lt 

LMNŠC 

16. 54-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų 

konkursas 

2022 m. 

sausio 11 d. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Iki 17.00 

val. 

(pristatomi 

darbai) 

 

 

Klaipėdos 

karalienės 

Luizės 

jaunimo 

centras arba 

Iki 2022 m. sausio 28 d. 

(pristatymo forma ir adresas bus 

paskelbti interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt) 

 

LMNŠC 

http://www.lmnsc.lt/
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2022 m. 

sausio 13 d. 

renkasi 

vertinimo 

komisija 

K 15.00 val. nuotoliniu 

būdu 

17. 70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 

(9–12 kl.) 

2022 m. 

vasario 11 d. 

 

Pn 10.00 val. Klaipėdos 

„Vyturio“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 28 d. 

internetu (dalyvių registracijos 

forma bus atsiųsta) 

LMNŠC 

18. 34-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada 

(9–12 kl.) 

2022 m.  

kovo 17 d. 

K 10.00 val. Klaipėdos  

Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 24 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 

LMNŠC 

19. IV Lietuvos mokinių 

etninės kultūros 

olimpiada 

2021 m. 

gruodžio 9 d. 

 

K 10.00 val. Nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 15 d. 

(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

EKGT 

20. Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

2022 m. 

vasario 11 d. 

Pn 10.00 val. Nuotoliniu 

būdu 

Apie renginius regionuose 

informacija bus pateikiama 

atskiru raštu ir interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt 

LMNŠC 

21. 27-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada (11–12 kl.) 

2022 m.  

kovo 3 d. 

K 10.00 val. Klaipėdos 

,,Žaliakalnio“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 11 d.  LMNŠC 

22. Lietuvos mokinių 

vokiečių kalbos 

olimpiada (11 / III 

gimnazijos kl.)  

2022 m.  

vasario 2 d. 

T 9.00 val. Klaipėdos 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 11 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

09101 Vilnius 

LMNŠC 
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23. Lietuvos mokinių 

vokiečių kalbos 

konkursas (8 kl.) 

2022 m.  

vasario 2 d. 

T 9.00 val. Klaipėdos 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. vasario 11 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

09101 Vilnius 

LMNŠC 

24. Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada 

2022 m.  

kovo 28 d. 

P 10.00 val. Klaipėdos 

Gedminų 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. balandžio 4 d. 

LMNŠC 

25. 51-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas 

  

2022 m. 

vasario 11 d. 

 

 

 

 

2022 m. 

vasario 15 d. 

renkasi 

vertinimo 

komisija 

Pn 

 

 

 

 

 

A 

Iki 17.00 

val. 

(pristatomi 

darbai) 

 

 

15.00 val. 

 

Klaipėdos 

karalienės 

Luizės 

jaunimo 

centras arba 

nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 3 d. 

(pristatymo forma, adresas bus 

nurodyti interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt) 

LMNŠC 

26. 6-oji Lietuvos 5–8 kl. 

mokinių STEAM 

(gamtos mokslų-

biologijos) olimpiada 

2022 m. 

vasario 9 d. 

T 10.00 val. Klaipėdos 

Simono Dacho 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022 m. kovo 15 d. Daugiau 

informacijos 

http://apc.ku.lt/olimpiada/ 

 

 

Klaipėdos 

universitetas 

27. Lietuvos 5–8  

klasių mokinių biologijos 

olimpiada 

 

2022 m. 

balandžio 13 d. 

T 10.00 val. Klaipėdos 

Prano Mašioto 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

Iki gegužės 1d. (jeigu nebus 

organizuojama nuotoliniu būdu) 

Lietuvos 

biologijos 

mokytojų 

asociacija 

28. Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 

3–4 kl. mokiniams 

2022 m. 

balandžio 14 d. 

K 13.00 val. Klaipėdos 

,,Gilijos“ 

pradinė 

Bus paskelbta olimpiados 

tinklalapyje www.lpmo.lt 

 

Olimpiados 

organizatoriai 
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mokykla arba 

nuotoliniu 

būdu 

29. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių jaunųjų 

fizikų olimpiada 

2022 m. 

gegužės 19 d. 

K 13.00 val. Klaipėdos 

Sendvario 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

30. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

2022 m. 

kovo 16 d. 

T 14.00 val. Klaipėdos Jūrų 

kadetų 

mokykla arba 

nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

31. Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų mokyklų 8 

klasių mokinių lietuvių 

kalbos ir literatūros 

olimpiada 

2022 m. 

kovo 22 d. 

A 13.00 val. Klaipėdos 

,,Gabijos“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

32. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių rusų 

(gimtosios) kalbos 

olimpiada 

2022 m. 

vasario 8 d. 

A 15.00 val. Klaipėdos 

Maksimo 

Gorkio 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

33. Klaipėdos krašto 8 klasių 

mokinių profesoriaus 

Stasio Vaitekūno 

geografijos olimpiada 

2022 m. 

balandžio 8 d. 

Pn 10.00 val. Klaipėdos 

,,Verdenės“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

34. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiada 

2022 m. 

kovo 30 d. 

T 14.00 val. Klaipėdos 

Liudviko 

Stulpino 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 
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35. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių istorijos 

olimpiada 

2022 m. 

balandžio 14 d. 

K 12.00 val. Klaipėdos  

Vitės 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

36. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių rusų 

(užsienio) kalbos 

olimpiada 

2022 m. 

kovo 17 d. 

K 15.00 val. Klaipėdos  

,,Pajūrio“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

– Metodinė 

taryba 

37. Klaipėdos miesto 5–8 

klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

2022 m. 

kovo 4 d. 

Pn 13.00 val. Klaipėdos 

,,Smeltės“ 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

 Metodinė 

taryba 

38. Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių dorinio 

ugdymo (etikos ir 

tikybos) olimpiada 

2022 m. 

kovo 2 d. 

T 13.00 val. Klaipėdos 

Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

 

– 

Metodinė 

taryba 

 

*LMNŠC – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

  
_____________________________________________________________________________ 

 


