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PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriaus 

2021-12-27 įsakymu Nr. VK-26 
 

2021–2022 m. m. Zarasų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

1.  60-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 
2022 m. sausio 14 d. 9-12 kl. mokiniai Rajono mokyklose. 

Olimpiados užduotys bus 

atliekamos  

Moodle platformoje. 

Stebėjimas vykdomas 

Zoom platformoje. 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385) 51785 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

 

2.  Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada (11/III gimnazijos kl.) 
2022 m. sausio 20 d. 11 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

3.  54- oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 
2022 m. sausio 21 d. 9-12 kl. mokiniai Rajono mokyklose. 

Olimpiados užduotys bus 

atliekamos  

Moodle platformoje. 

Stebėjimas vykdomas 

Zoom platformoje. 
1
Į šį grafiką įtraukti renginiai, kuriuos organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo centras (LMŠC) ir yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. 

gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-2247 ir Zarasų rajono mokytojų metodinių būrelių organizuojami renginiai rajono mokiniams.  

2 
Renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt , papildoma informacija – www.olimpiados.lt ir vykdomos vadovaujantis 2021–2022 m. m. Lietuvos mokinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašu https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/R1-619%20Tvarka_21-22%20mm.pdf  

3 
Pasikeitus renginių organizavimo aplinkybėms, renginių laikas ir vieta gali būti keičiami apie tai informavus papildomai.  

4 
Dalyvių sąrašai pateikiami prieš tris darbo dienas iki olimpiados organizavimo rajone pradžios atsiųstoje Google formoje.  

5
Renginių metu viešinimo tikslais gali būti fotografuojama ir viešinama Zarasų švietimo pagalbos tarnybos media priemonėse. Duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens 

duomenų apsaugos reglamentu. 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
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Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2021-2022 m. m. Olimpiados ir konkursai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

4.  54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas 
2022 m. sausio 25 d.  Mokinių darbų 

vertinimas  

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385) 51785 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  69-oji Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada 
2022 m. sausio 27 d. 9-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

6.  33-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada  

(8, 9-12/I-IV gimnazijos kl.) 

2022 m. sausio 28 d. 

III etapo I dalis 

8-12 kl. mokiniai Rajono mokyklose. 

Olimpiados užduotys 

bus atliekamos  

https://cms.lmio.lt/ 

7.  Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų  

9-12/I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams  

2022 m. vasario 1 d. 9-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

8.  25-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada (9-12 kl.) 
2022 m. vasario 4 d. 9-12 kl. mokiniai Internetu 

www.olimpiados.lt  

9.  Respublikinis 

anglų kalbos konkursas (9-10 

kl.)  

2022 m. vasario 4 d. 9-10 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

10.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 
2022 m. vasario 9 d. 5-12 kl. mokiniai Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
https://cms.lmio.lt/
http://www.olimpiados.lt/
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Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2021-2022 m. m. Olimpiados ir konkursai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

11.  29-oji Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10-11 kl.) 

2022 m. vasario 10 d. 10-11 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385) 51785 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  X Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiada 
2022 m. vasario 11 d. 6-12 kl. mokiniai Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

13.  70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada (9-12 

kl.) 

2022 m. vasario 11 d. 9-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

14.  31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada  

(10-12/II-IV gimnazijos kl.) 

2022 m. vasario 24 d. 10-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

15.  51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas 
2022 m. kovo 1 d. mokiniai iki 15 m. 

(gimę iki 2007-05-

01)  

Mokinių darbų 

vertinimas  
Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

16.  Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada „Laikmečių 

atradimai“. 

2022 m. kovo 1 d. 8-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

17.  12-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2022 m. kovo 1 d. 2-4 kl. mokiniai Rajono mokyklose 

Už renginį atsakingas 

mokyklos atstovas  

iki vasario 24 d. 

siunčia paraišką 

manogaublys@gmail.com 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
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Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2021-2022 m. m. Olimpiados ir konkursai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

18.  12-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2022 m. kovo 2 d. 6-8 kl. mokiniai Rajono mokyklose 
Už renginį atsakingas 

mokyklos atstovas  

iki vasario 24 d. 

siunčia paraišką 

manogaublys@gmail.com 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385) 51785 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  12-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2022 m. kovo 3 d. 9-12 kl. mokiniai Rajono mokyklose 
Už renginį atsakingas 

mokyklos atstovas  

iki vasario 24 d. 

siunčia paraišką 

manogaublys@gmail.com 

20.  27-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo olimpiada 

(11-12 kl.) 

2022 m. kovo 3 d. 11-12 kl. mokiniai Regionuose 

arba nuotoliniu būdu  

21.  34-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (9-12 

kl.) 

2021 m. kovo 17 d. 9-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

22.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA“ 
2022 m. kovo 17 d. 1-12 kl. mokiniai Rajono mokyklose arba 

nuotoliniu būdu 

23.  Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada „Kūrybos virusas 

2022 m.“ 

2022 m. kovo 31 d. 5-12 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

24.  Rajono mokyklų raštingumo 

konkursas (3-4 kl.) 
2022 m. balandžio 7 d. 3-4 kl. mokiniai Zarasų „Santarvės“ 

pradinė mokykla 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
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Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2021-2022 m. m. Olimpiados ir konkursai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

25.  Rajono mokyklų raštingumo 

konkursas (5-7 kl.) 
2022 m. balandžio 7 d. 5-7 kl. mokiniai Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija 

Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė 

tel. (8 385) 51785 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

 

26.  Rajono mokyklų 8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos olimpiada 
2022 m. balandžio 7 d. 8 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

27.  Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiada 3-4 kl. mokiniams 
2022 m. balandžio 12 d. 3-4 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba  

28.  2-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (7-8 kl.) 
2022 m. balandžio 12 d. 

I etapas 

7-8 kl. mokiniai 

(iš mokyklos  

du 7 ir du 8 klasės 

mokiniai) 

Rajono mokyklose. 
Olimpiados užduotys bus 

atliekamos eTest arba  

Googl platformose. 

Stebėjimas vykdomas  

Zoom platformoje. 

29.  Lietuvos mokinių 5-8 klasių 

biologijos olimpiada 
2022 m. balandžio 13 d. 5-8 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

30.  2-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (7-8 kl.) 
2022 m. balandžio 14 d. 

II etapas 

7-8 kl. mokiniai 
(pasiekę šimtą geriausių 

rezultatų) 

Rajono mokyklose. 
Olimpiados užduotys bus 

atliekamos eTest arba  

Googl platformose. 

Stebėjimas vykdomas  

Zoom platformoje. 

31.  Rajono mokyklų 7-8 kl. 

mokinių rusų kalbos olimpiada 
2022 m. balandis/gegužė 7-8 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

32.  Rajono mokyklų 5-8 kl. 

mokinių matematikos 
olimpiada 

2022 m. balandis/gegužė 5-8 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
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Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2021-2022 m. m. Olimpiados ir konkursai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys1 2 5 

Renginio organizavimo 

laikas rajone3 

Dalyviai4 Vieta2 Atsakingas asmuo 

33.  Rajono mokyklų 7-10 kl. 

mokinių 

istorijos olimpiada 

2022 m. balandis/gegužė 7-10 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

34.  Rajono mokyklų 7-8 kl. mokinių 

anglų kalbos olimpiada 

2022 m. balandis/gegužė 7-8 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

35.  Zarasų rajono pradinių klasių 

mokinių meninio skaitymo 

konkursas „Žodi, suskambėk“ 

2022 m. balandis/gegužė 3-4 kl. mokiniai Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

36.  Pradinių klasių mokinių varžybos 

„Šviesoforas“ 

2022 m. balandis/gegužė 1-4 kl. mok. 

komandos 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


