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2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS 

 
1. LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO (LMNŠC) ORGANIZUOJAMI RENGINIAI1 

Eil. 

Nr. 
Renginys 

Papildoma 

informacija  

Renginio 

organizavimo 

laikas mieste, 

rajone, 

apskrityje 

Paraiškų, dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo kitam etapui data ir vieta2 

Renginio organizavimo 

šalyje vieta 

Renginio 

organizavimo 

šalyje data 

1.1. 33-ioji Lietuvos mokinių 

lenkų kalbos olimpiada (10–

12 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/le

nku_k_/ 

2022 m.  

sausio 25–26 d.  

Iki 2022 m. sausio 28 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta).  

Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazija 

arba vyks nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

vasario 22–23 d.  

1.2. 60-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/c

hemijos/ 

2022 m.  

sausio 14 d. 

Iki vasario 7 d. privaloma atrinktų 

dalyvių registracija tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba www.lmnsc.lt. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

vasario 24–26 d.  

1.3. Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/a

nglu_k_/ 

2022 m.  

sausio 20 d. 

Iki 2022 m. sausio 27 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

vasario 26 d. 

1.4. Lietuvių kalbos olimpiada 

tautinių mažumų mokyklų 

mokiniams 

https://www.lmnsc.lt/ta

utiniu_mazumu/ 

Iki 2022 m. 

vasario 10 d. 

Iki 2022 m. vasario 15 d. 

(dalyvių registracijos forma bus atsiųsta). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

kovo 3 d. 

  

1.5. Lietuvos mokinių prancūzų 

kalbos olimpiada (11–12 / III–

IV gimnazijos kl.) ir prancūzų 

kalbos konkursas „Je parle 

français et toi?“ (7 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/pr

ancuzu_k_/ 

2022 m.  

sausio 19 d. 

Iki 2022 m. sausio 31 d. siųsti LMNŠC, 

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu.  

2022 m.  

kovo 4–5 d.  

1.6. 25-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada (9–12 

kl.) 

https://www.lmnsc.lt/fi

losofijos/ 

– Iki 2022 m. vasario 4  d. užduotis siųsti 

adresu filosofijosolimpiada@gmail.com.  

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

kovo 4–5 d.  

 

 
1 Renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt. Renginiai lentelėje išdėstyti pagal šalies etapų datas. Pasikeitus aplinkybėms, renginių datos ir vieta gali būti 

keičiamos. Tikslesnė informacija apie organizuojamus renginius pranešama atskiru LMNŠC direktoriaus raštu. 
2 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. 

mailto:filosofijosolimpiada@gmail.com
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1.7. Konkursas ,,Mano žvilgsnis į 

supantį pasaulį“ 

https://www.lmnsc.lt/m

ano_zvilgsnis_i_supant

i_pasauli/ 

– Privaloma dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. sausio 25 d. 

LMNŠC arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

kovo 5 d. 

1.8. X Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiada  

https://www.lmnsc.lt/m

uzikos_olimpiada/ 

Iki 2022 m. 

vasario 11 d. 

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. vasario 14 d. 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

kovo 5 d.  

1.9. Respublikinis anglų kalbos 

konkursas (9–10 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/a

nglu_k_/ 

2022 m.  

vasario 4 d. 

Iki 2022 m. vasario 11 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

kovo 5 d. 

1.10. Lietuvos mokinių lotynų 

kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/a

ntikos_lotynu/ 

Iki 2022 m. 

vasario  7 d. 

Iki 2022 m. vasario 10 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

VU Filologijos fakultetas, 

Klasikinės filologijos 

katedra, Universiteto g. 3, 

Vilnius, arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

kovo 10 d. 

1.11. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams 

https://www.lmnsc.lt/li

etuviu_kalbos_olimpia

da/ 

2022 m. 

vasario 1 d. 

Iki 2022 m. vasario 5 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Lietuvos mokyklų 

mokiniams – Druskininkų  

„Ryto“ gimnazija arba 

vyks nuotoliniu būdu. 

Užsienio lietuviškų 

mokyklų mokiniams 

olimpiada vyks nuotoliniu 

būdu. 

2022  m. 

kovo 16–17 d. 

1.12. 54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/bi

ologija/ 

2022 m.  

sausio 21 d. 

Iki vasario 21 d. privaloma atrinktų 

dalyvių registracija tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba www.lmnsc.lt. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

kovo 17–19  d.  

1.13. 29-oji Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/ru

su_k_/ 

2022 m.  

vasario 10 d.  

Iki 2022 m. vasario 17 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Kaune arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

kovo 24–26 d.  

1.14. 33-ioji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada (8, 9–

12/I–IV gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/in

formatikos/ 

I etapas 2021 m. 

lapkričio 12 d., 

II etapas 2021 

m. gruodžio 14 

d., III etapo l 

dalis 2022 m. 

sausio 28 d. 

Šalies etapo atrankinės dalies dalyvių 

sąrašai turi būti pateikiami iki 2022 m. 

sausio 14 d. internetu. 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

kovo 25–26 d.  

1.15. 69-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/fi

zikos/ 

2022 m.  

sausio 27 d. 

Iki 2019 m. vasario 11 d. siųsti LMNŠC, 

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. kovo 31 

– balandžio 2 d. 

1.16. 31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada (10–12/II-

IV gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/is

torijos/ 

2022 m.  

vasario 24 d.  

Iki 2022 m. kovo 4 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Vilniaus universiteto 

Istorijos fakultete 

arba vyks nuotoliniu būdu. 

 

2022 m.  

balandžio 7–8 d.  

1.17. ES jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionalinis etapas 

https://www.jaunasis-

tyrejas.lt/lt/es-jaunuju-

– Pirmajam (atrankiniam) konkurso etapui 

iki 2022 m. kovo 1 d. pateikiamas visas 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

balandžio 7–9 d. 
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mokslininku-

konkursas/ 

darbo aprašas (registracijos forma bus 

paskelbta konkurso tinklalapyje). 

1.18. 28-oji Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada  

https://www.lmnsc.lt/d

ailes/ 

Iki 2022 m.  

vasario 28 d.  

Dalyvių registracija iki 2022 m. kovo 4 

d. Registracijos nuoroda bus tinklalapyje 

www.lmnsc.lt.  

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

balandžio 8 d. 

1.19. 54-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

https://www.lmnsc.lt/ja

unuju_filologu/ 

Iki 2022 m. 

sausio 25 d. 

Iki 2022 m. sausio 28 d. 

(pristatymo forma ir adresas bus 

paskelbti interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt). 

Vytauto Didžiojo 

universiteto Švietimo 

akademijoje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

balandžio 13–15 

d. 

1.20. 70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada (9–12 

kl.) 

https://www.lmnsc.lt/m

atematikos/ 

2022 m. 

vasario 11 d. 

  

Iki 2022 m. vasario 28 d. internetu 

(dalyvių registracijos forma bus atsiųsta). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

balandžio 22–23 

d. 

  

1.21. 34-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (9–12 

kl.) 

https://www.lmnsc.lt/g

eografijos/ 

2022 m.  

kovo 17 d.  

Iki 2022 m. kovo 24 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Palangos senoji gimnazija 

Jūratės g. 13, Palanga, ir 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

balandžio 28–30 

d.  

1.22. Lietuvos mokinių 

astronomijos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/as

tronomijos/ 

2022 m. sausio 

17 d. skelbiami 

atrankinio etapo 

uždaviniai. 

Uždavinių sprendimai įkeliami iki 2022 

m. vasario 7 d. (registracijos forma bus 

paskelbta LMNŠC tinklalapyje). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

balandžio 28–30 

d.  

  

1.23. IV Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/et

nines-kulturos-

olimpiada/ 

 I etapas iki 

2021 m. 

gruodžio 20 d. 

II etapas iki 

2022 m. kovo 1 

d. 

Iki 2022 m. kovo 15 d. 

(dalyvių registracijos forma bus atsiųsta). 

Kėdainiuose arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

balandžio 29–30 

d. 

1.24. XIX tarptautinis mokinių 

frankofoniškojo teatro 

festivalis „Pirmoji uždanga“ 

(7–12 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/fr

ankofoniskojo_teatro_f

estivalis/ 

Iki 2022 m. 

vasario 11 d. 

Iki 2022 m. vasario 25 d.  LSMU gimnazija 

Seredžiaus g. 4, Kaunas 

arba vyks nuotoliniu būdu 

2022 m.  

balandžio 29–30 d 

1.25. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

https://www.lmnsc.lt/m

eninio_skaitymo/ 

Iki 2022 m. 

vasario 11 d. 

Apie renginius regionuose informacija 

bus pateikiama atskiru raštu ir interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt. 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

gegužės 5–6 d. 

1.26. 27-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada (11–12 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/e

konomika/ 

2022 m.  

kovo 3 d. 

Iki 2022 m. kovo 11 d.  Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

gegužės 6 d. 

1.27. Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių 

kalbos konkursas (8 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/v

okieciu_k_/ 

2022 m.  

vasario 2 d. 

Iki 2022 m. vasario 11 d. siųsti LMNŠC, 

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius. 

Klaipėdos universiteto 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakultetas arba 

vyks nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

gegužės 6–7 d. 

1.28. Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/te

chnologiju/ 

Iki 2022 m.  

kovo 28 d. 

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

Zarasų profesinė mokykla  

arba vyks nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

gegužės 13 d. 

http://www.lmnsc.lt/
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2022 m. balandžio 4 d. 

1.29. 51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas 

  

https://www.lmnsc.lt/e

pistolinio_rasinio/ 

Iki 2022 m. 

kovo 1 d. 

Iki 2022 m. kovo 3 d. 

(pristatymo forma, adresas bus nurodyti 

interneto svetainėje www.lmnsc.lt). 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

gegužės mėn. 

1.30. 14-oji Lietuvos gamtos 

mokslų olimpiada (iki 15 m.) 

https://www.lmnsc.lt/g

amtos_mokslu/ 

– Privaloma dalyvių registracija 

tinklalapiuose: www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt, likus ne mažiau nei 

savaitei iki renginio. 

Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Panevėžyje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

rugsėjo mėn. 

1.31. 32-oji Lietuvos mokinių 

jaunųjų geologų olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/g

eologu_olimpiada/ 

2022 m.  

spalio mėn. 

Iki 2022 m. lapkričio 4 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta). 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

lapkričio 18–19 d. 

1.32. Viktorina „Po žvaigždėtu 

dangum“ 

https://www.lmnsc.lt/p

o_zvaigzdetu_dangum/ 

– Privaloma dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. spalio 28 d. 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, 

Vilnius, arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

lapkričio 26 d. 

1.33. 34-asis fizikos čempionatas 

(9-12/ I–IV gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/fi

zikos/ 

– Privaloma dalyvių registracija 

tinklalapiuose: www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt, likus ne mažiau nei 

savaitei iki renginio. 

Vilniuje, Kaune, Klaipėda, 

Šiauliuose, Panevėžyje 

arba vyks nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

gruodžio 3 d. 

1.34. Mokinių tiriamųjų darbų idėjų 

mugė  

https://www.jaunasis-

tyrejas.lt/lt/ideju-muge/ 

– Darbai siunčiami iki 2022 m. lapkričio 1 

d. (registracijos forma bus paskelbta 

renginio tinklalapyje). 

Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

gruodžio 8–9 d. 

1.35. Lietuvos mokinių, dalyva-

vusių tarptautinėse olimpia-

dose ir kituose renginiuose, 

pagerbimo šventė 

 https://www.lmnsc.lt – – Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

2. LMNŠC ORGANIZUOJAMOS ATRANKOS IR PASIRENGIMO DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE STOVYKLOS3 

Eil. Nr. Renginys 

2.1. Pasirengimo tarptautinei muzikos olimpiadai stovykla 

2.2. Atrankos ir pasirengimo tarptautinei chemijos olimpiadai stovykla 

2.3. Atrankos ir pasirengimo tarptautinei biologijos olimpiadai stovykla 

2.4. Atrankos ir pasirengimo tarptautinei fizikos olimpiadai stovykla 

2.5. Pasirengimo Europos fizikos olimpiadai stovykla 

2.6. Pasirengimo Europos praktinei gamtos mokslų olimpiadai stovykla 

2.7. Pasirengimo tarptautinei jaunių gamtos mokslų olimpiadai stovykla 

 
3 Nurodytos stovyklos organizuojamos kandidatams į Lietuvos mokinių komandą ir komandų nariams 2022 m. iki tarptautinių renginių pradžios. 
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2.8. Pasirengimo tarptautinei žemės mokslų olimpiadai stovykla 

2.9. Atrankos ir pasirengimo tarptautinei lenkų kalbos olimpiadai stovykla 

2.10. Atrankos ir pasirengimo tarptautinei filosofijos olimpiadai stovykla 

2.11. Atrankos ir pasirengimo stovykla tarptautinei geografijos olimpiadai, Baltijos šalių geografijos olimpiadai, Europos šalių geografijos olimpiadai 

2.12. Atrankos į tarptautinę matematikos olimpiadą ir Vidurio Europos matematikos olimpiadą stovykla 

2.13. Pasirengimo Tarptautinei matematikos olimpiadai ir Vidurio Europos matematikos olimpiadai stovykla 

2.14. Pasirengimo Tarptautinei ekonomikos olimpiadai stovykla 

2.15. Pasirengimo Tarptautinei informatikos olimpiadai stovykla 

2.16. Pasirengimo ES jaunųjų mokslininkų konkursui stovykla 

2.17. Pasirengimo Vidurio Europos matematikos olimpiadai stovykla 

2.18 Pasirengimo Baltijos kelio matematikos olimpiadai stovykla 

2.19. Pasirengimo 15-ajai tarptautinei astronomijos ir astrofizikos olimpiadai stovykla 

2.20. Pasirengimo 25-ajai tarptautinei astronomijos olimpiadai stovykla 

 

 
3. LMNŠC ORGANIZUOJAMAS LIETUVOS MOKINIŲ KOMANDŲ DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE 

Eil. 

Nr. 
Tarptautinis renginys Renginio vieta Renginio data 

3.1. Pasaulio individualių debatų ir oratorinio meno čempionatas 

(WIDPSC) 

Bus patikslinta vėliau 2022 m. kovo 19 d. 

3.2. 52-oji tarptautinė lenkų kalbos olimpiada Varšuva, Lenkija 2022 m. balandžio 7–8 d.  

3.3. 28-oji Baltijos šalių informatikos olimpiada Vokietija 2022 m. balandžio–gegužės mėn. 

3.4. Europos praktinė gamtos mokslų olimpiada Hradec Kralove, Čekija 2022 m. gegužės 8–14 d. 

3.5. 30-oji tarptautinė filosofijos olimpiada Lisabona, Portugalija 2022 m. gegužės 26–29 d. 

3.6. V tarptautinė muzikos olimpiada Kipras 2022 m. gegužės mėn. 

3.7. Tarptautinė gamtos tyrimų savaitė Šveicarija 2022 m. birželio mėn. 

3.8. Europos šalių geografijos olimpiada Belgradas, Serbija arba vyks nuotoliniu būdu 2022 m. birželio–liepos mėn.  

3.9. 5-oji tarptautinė ekonomikos olimpiada Kinija 2022 m. birželio–liepos mėn.   

3.10. 63-ioji tarptautinė matematikos olimpiada Oslas, Norvegija, arba nuotoliniu būdu 2022 m. liepos 6–16 d. 

3.11. 33-oji Tarptautinė biologijos olimpiada Jerevanas, Armėnija 2022 m. liepos 10–18 d.  

3.12. 54-oji Tarptautinė chemijos olimpiada Tiandzinas, Kinija 2022 m. liepos 10–20 d.  

3.13. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada Hamburgas, Vokietija 2022 m. liepos 25 –  rugpjūčio 5 d. 

3.14. 18-oji tarptautinė geografijos olimpiada Paryžius, Prancūzija 2022 m. liepos mėn.  

3.15. Šveicarijos talentų forumas Šveicarija 2022 m. liepos mėn. 

3.16. 52-oji Tarptautinė fizikos olimpiada Minskas, Baltarusija 2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. 

3.17. Europos fizikos olimpiada Slovėnija 2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. 

3.18. Tarptautinė žemės mokslų olimpiada Vyks nuotoliniu būdu 2022 m. liepos–rugsėjo mėn. 

3.19. 34-oji tarptautinė informatikos olimpiada Indonezija arba nuotoliniu būdu 2022 m. rugpjūčio 7–14 d. 
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3.20. 16-oji Vidurio Europos matematikos olimpiada Bernas, Šveicarija, arba nuotoliniu būdu  2022 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. 

3.21. ES jaunųjų mokslininkų konkursas Nyderlandai 2022 m. rugsėjo 12–18 d. 

3.22. 15-oji tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada Kijevas, Ukraina 2022 m. rugpjūčio 12-21 d. 

3.23. 25-oji tarptautinė astronomijos olimpiada Matera, Italija 2022 m. spalio mėn. 

3.24. 33-ioji Baltijos kelio matematikos olimpiada Oslas, Norvegija, arba nuotoliniu būdu 2022 m. lapkričio mėn. 

3.25. Pasaulio komandinių debatų čempionatas (WSDC) Vyks nuotoliniu būdu 2022 m. gruodžio 18 d. 

3.26. 19-oji tarptautinė rusų kalbos olimpiada  Maskva, Rusija 2022 m. gruodžio mėn.  

3.27. Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada Ukraina 2022 m. gruodžio mėn. 

 

 

4. LMNŠC ORGANIZUOJAMI TARPTAUTINIAI RENGINIAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

Eil. 

Nr. 
Tarptautinis renginys Renginio vieta Renginio data 

4.1. Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiada Vilniuje arba vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. balandžio 8–9 d. 

4.2. Baltijos šalių chemijos olimpiada Vilniuje arba vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. balandžio 21–23 d.  

4.3. 8-oji Baltijos šalių geografijos olimpiada Kaunas 2022 m. birželio 27 d. – liepos 1 d. 

 

 

5. LMNŠC KARTU SU PARTNERIAIS ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 
Renginys Partnerių institucija 

Renginio 

organizavimo 

laikas mieste, 

rajone, 

apskrityje 

Dalyvių sąrašų arba darbų 

pristatymo kitam etapui data, 

vieta ir papildoma informacija 

Renginio organizavimo 

šalyje vieta 

Renginio 

organizavimo 

šalyje data 

5.1. Geografijos konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 

Lietuvos geografijos mokytojų 

asociacija, https://geografija.lt/ 

–  Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt puslapyje. 

LITEXPO parodų rūmuose 

arba vyks nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

sausio 28 d.  

5.2. 12-oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“ 

Lietuvos geografijos mokytojų 

asociacija, 

http://manogaublys.lt/ 

– Už renginį vietoje atsakingas 

atstovas iki vasario 24 d. siunčia 

laisvos formos paraišką LGMA 

užduotims gauti adresu 

manogaublys@gmail.com. 

2022 m. kovo 1 d. 2–4 klasių 

mokinių dalyvavimas. 

2022 m. kovo 2 d. 6–8 klasių 

mokinių dalyvavimas. 

2022 m. kovo 3 d. 9–12 klasių 

mokinių dalyvavimas.  

Savivaldybėse arba vyks 

nuotoliniu būdu. 

2022 m.  

kovo 1–3 d.  

5.3. Lietuvos mokinių debatų 

čempionatas anglų kalba 

(atranka į WSDC) 

VšĮ Debatų centras – – Vilniuje  2022 m.  

kovo 19 d. 

http://www.geografija.lt/
http://www.geografija.lt/
http://www.geografija.lt/
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5.4. 2-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (78 kl.) 

Lietuvos geografijos mokytojų 

asociacija, https://geografija.lt/ 

– Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt puslapyje. 

2022 m. balandžio 12 d. 

pirmasis turas; 

2022 balandžio 14 d. antrasis 

turas 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. 

balandžio 12 ir 

14 d.  

5.5. Tarptautinė DNR diena 

Lietuvoje 

Lietuvos žmogaus genetikos 

draugija 

https://www.genetika.mf.vu.lt/re

nginiai?id=339 

– Informacija bus skelbiama 

www.geneticahumana.lt;  

www.genetika.mf.vu.lt; 

www.mf.vu.lt.  

Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto 

Biomedicinos mokslų 

instituto Žmogaus genomo 

tyrimų centras, Santariškių 

2, Vilnius 

2022 m. 

balandžio 25 

d. 

5.6. Respublikinis prancūziškų dainų 

festivalis „L‘amour change le 

monde“ 

Radviliškio r. Šeduvos 

gimnazija  

– – Radviliškio r. Šeduvos 

gimnazija, Pilies g. 17, 

Šeduva, Radviliškio r., arba 

nuotoliniu būdu 

2022 m. 

balandžio 15 

d. 

5.7. Lietuvos mokinių 

dainuojamosios poezijos 

konkursas 

Vilniaus Šv. Kristoforo 

gimnazija 

Iki 2022 m. 

sausio 25 d. 

Iki 2022 m. balandžio 21 d. 

Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazijai el. paštu 

rastine@kristoforo.vilnius.lm.lt. 

Šv. Kristoforo gimnazija, 

Kazliškių g. 4, Vilnius 

2022 m. 

gegužės 13 d.   

5.8. Konkurso vokiečių kalba 

„Jaunimo debatai Vidurio, Rytų 

ir Pietryčių Europoje“ 

nacionalinis finalas 

Goethe’s institutas, 

www.goethe.de/lietuva 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

– 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Iki 2021 m. spalio 25 d. 

Daugiau informacijos interneto 

svetainėje 

www.goethe.de/lietuva.  

Tolerancijos centras, 

Naugarduko g. 10/2, 

Vilnius 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

5.9. 5-oji Lietuvos geomokslų 

olimpiada 

Vilniaus universiteto Chemijos 

ir geomokslų fakulteto 

Geomokslų institutas,  

www.lgeo.chgf.vu.lt 

I etapas vyks 

2021 m. 

gruodžio 8 d.  

 

Privaloma dalyvių registracija, 

registracijos forma bus 

paskelbta tinklalapyje 

www.lgeo.chgf.vu.lt 

Vyks nuotoliniu būdu. 2022 m.  

gegužės 6 d. 

5.10 Edukacinė vasaros debatų 

stovykla anglų k. 

VšĮ Debatų centras – – Druskininkų „Ryto“ 

gimnazija 

2022 m. 

birželio 22–26 

d. 

5.11. Nacionalinė jaunųjų bendrovių 

eXpo 

VšĮ „Lietuvos Junior 

Achievement“ 

info@lja.lt 

 Iki 2022 m. gegužės 13 d. Vilniuje arba vyks 

nuotoliniu būdu 

2022 m. 

gegužės 20 d, 

5.12. Prancūzų kalbos edukacinė 

stovykla-konkursas „Magique 

francais" 

Lietuvos prancūzų kalbos 

mokytojų ir dėstytojų asociacija 

– 2022 m. rugpjūčio mėn. 1 d. el. 

paštu. 

Kaimo turizmo sodyba 

„Miego klinika“, 

Raudspanės k., Kelmės r. 

2022 m. 

rugpjūčio 15–

21 ir rugpjūčio 

22–28 d. 

5.13. 10-oji Daugiakalbystės 

olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – 

mes bendraujame 2022” 

Tarptautinė Amerikos mokykla 

Vilniuje, https://www.aisv.lt/ 

– 2022 m. spalio 1 d. Vilnius 2022 m. 

lapkričio 12 d. 

http://www.geografija.lt/
http://www.geografija.lt/
http://www.geografija.lt/
http://www.geneticahumana.lt/
http://www.genetika.mf.vu.lt/
http://www.mf.vu.lt/
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5.14. Lietuvos mokinių debatų ir 

viešųjų kalbų čempionatas anglų 

kalba (atranka į WIDPSC) 

VšĮ Debatų centras – – Vilnius  2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

_____________________________________________________ 


