
 

PATVIRTINTA   

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3 

 

DĖL 2021–2022 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) ugdymo įstaigų mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, kitų renginių 

(toliau – Renginiai), už kuriuos yra atsakinga Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – 

Tarnyba), organizavimo tvarką. 

2. Šis Aprašas galioja tik 2021–2022 mokslo metams. 

3. Renginiai organizuojami ir vykdomi Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. R1-619, bei Kupiškio 

rajono savivaldybės mokyklų mokinių 2022 m. dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiku, patvirtintu Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-54 

4. Valstybės lygiu paskelbus ekstremalią situaciją, kurios prevencijai reikalingas socialinių 

kontaktų ribojimas, Lietuvos mokinių olimpiados, konkursai ir kiti renginiai bus vykdomi nuotoliniu 

arba dalinai nuotoliniu būdu. Jei šiuo atveju Renginio neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, jis 

nebus organizuojamas.  

5. Kitos Renginių organizavimo nuostatos, nepateiktos šiame Apraše, nekinta ir yra 

nustatytos ŠMSM 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663 patvirtintuose Mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatuose, Renginių organizavimo sąlygose bei kituose 

dokumentuose. 

6. Pakeitimai Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike 

skelbiami atskiruose ŠMSM ministro įsakymuose. 
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7. Registruojant mokinius į olimpiadas ir konkursus www.kupiskiopmmmc.lt/konkursai 

sistemoje, kaip papildomus duomenis būtinai reikia nurodyti dalyvio el. pašto adresą. 

II. LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

8. 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. sausio 

27 d. 9.00 val. Etapo dalyviai sprendžia teorines užduotis, kurių trukmė 4 val.: 

8.1. olimpiados uždavinių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Mokykloje turi būti 

paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali būti 

fizikos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus 

nuotoliniu būdu; 

8.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose, juos vaizdo skambučiu stebi 

Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau nei 15 mokinių); 

8.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Tokiu atveju užduočių atlikimą vaizdo 

skambučiu stebi Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuojama LMNŠC. 

9. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į olimpiados vykimo būdą, pati nusprendžia, kokios 

formos darbus dalyviai pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka rašyti darbai ar mokiniai turi savo 

darbus skenuoti ar nufotografuoti ir pateikti vertinimui elektroniniu būdu bei kokios formos darbai 

yra pateikiami LMNŠC. 

III. LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

10. 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. sausio 

14 d. Užduotys bus atliekamos dviem srautais I–II gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės 

atlikinėti 9.00 val., III-IV gimnazijos kl. (11–12 kl.) mokiniai užduotis pradės atlikinėti 12.00 val. 

Sprendžiamos teorinės užduotys, kurių trukmė iki 2 val. Olimpiados užduotys bus atliekamos 

„Moodle“ platformoje. Kiekvienas užregistruotas mokinys gaus prisijungimo prie platformos 

duomenis, kurioje olimpiados metu galės atlikti užduotis (šios bus ištaisomos automatiškai pasibaigus 

sprendimams skirtam laikui), o po olimpiados matyti užduočių atsakymus, savo rezultatus ir teikti 
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apeliacijas. Olimpiados užduotims atlikti kiekvienam mokiniui yra reikalingas atskiras kompiuteris 

su geru interneto ryšiu. 

11. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

11.1.  olimpiados uždavinių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje 

turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo 

negali būti chemijos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių 

sprendimus nuotoliniu būdu; 

11.2.  esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose,  juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

11.3.  jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

IV. LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBIĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

12. 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. sausio 

14 d. Užduotys bus atliekamos dviem srautais I–II gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės 

atlikinėti 9.00 val., III–IV gimnazijos kl. (11–12 kl.) mokiniai užduotis pradės atlikinėti 12.00 val. 

Sprendžiamos tęstinės ir teorines užduotys, kurių trukmė 2 val. Olimpiados užduotys bus atliekamos 

„Moodle“ platformoje. Kiekvienas užregistruotas mokinys gaus prisijungimo prie platformos 

duomenis, kurioje olimpiados metu galės atlikti užduotis (šios bus ištaisomos automatiškai pasibaigus 

sprendimams skirtam laikui), o po olimpiados matyti užduočių atsakymus, savo rezultatus ir pateikti 

apeliacijas. Olimpiados užduotims atlikti kiekvienam mokiniui reikalingas atskiras kompiuteris su 

geru interneto ryšiu. 

13. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

13.1. olimpiados užduočių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje turi 

būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali 

būti biologijos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus 

nuotoliniu būdu; 
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13.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose,  juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

13.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją turi informuoja 

LMNŠC. 

V. 20-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ ASTRONOMIJOS OLIMPIADOS 

ORGANIZAVIMAS 

14. 20-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados dalyviai skirstomi į tris amžiaus 

grupes. Jauniausiųjų mokinių grupėje dalyvauja 5–8 klasių mokiniai, jaunesniųjų – 9–10 klasių 

mokiniai, vyresniųjų – 11–12 klasių mokiniai. Atrankinio etapo uždaviniai skelbiami 2022 m. sausio 

17 d. Iki 2022 m. vasario 7 d. uždavinių sprendimai įkeliami į 2022 m. astronomijos olimpiados 

atrankinio etapo dalyvio registracijos anketą interneto svetainėje www.lmnsc.lt. 

15. Į 20-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamąjį etapą kviečiami 

geriausiai sprendusieji atrankinio etapo užduotis mokiniai. 

VI. LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ERTAPO 

ORGANIZAVIMAS 

16. Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Savivaldybės ir šalies etapų olimpiados 

užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Kaip ir ankstesniais metais, užduotys kuriamos 

remiantis olimpiados dalykine medžiaga. Užduočių atlikimo laikas taip pat nesikeis. Savivaldybės ir 

šalies etapų užduotys sprendžiamos po 4 val. Olimpiados metu naudojamos Kupiškio r. matematikos 

mokytojų parengtos užduotys. 

17. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

17.1. olimpiados uždavinių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje 

turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo 

negali būti matematikos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių 

sprendimus nuotoliniu būdu; 

17.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 
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nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose ir juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

17.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

17.4. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į olimpiados vykimo būdą, pati nusprendžia, kokios 

formos darbus dalyviai pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka rašyti darbai ar mokiniai turi savo 

darbus skenuoti ar nufotografuoti ir pateikti vertinimui elektroniniu būdu 

VII. LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

18. Lietuvos mokinių informatikos 2021–2022 m. m. Savivaldybės ir šalies etapų olimpiados 

užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Kaip ir ankstesniais metais, užduotys kuriamos 

remiantis olimpiados dalykine medžiaga. Užduočių atlikimo laikas taip pat nesikeis. Savivaldybės ir 

šalies etapų užduotys sprendžiamos po 4 val. 

19. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

19.1. olimpiados užduočių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje turi 

būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali 

būti informatikos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių 

sprendimus nuotoliniu būdu; 

19.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose, juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

19.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 
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VIII. 34-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS 

ETAPO ORGANIZAVIMAS 

20. 34-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados (9–12 klasių mokiniams) savivaldybės 

etapą planuojama 2022 m. kovo 17 d., kai siunčiamos iš anksto paruoštos užduotys savivaldybėms, 

kuriose olimpiadą vykdo ir mokinių darbus vertina Tarnybos direktoriaus patvirtinta vertinimo 

komisija. 

21. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

21.1. olimpiados užduočių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje turi 

būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali 

būti geografijos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus 

nuotoliniu būdu 

21.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu laisvai prieinamose ir jokių išankstinių pasiruošimų nereikalaujančiose Google 

apklausos arba eTest modulio sistemose. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose ir juos 

vaizdo skambučiu stebi už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas 

stebėtojas prižiūri ne daugiau nei 15 mokinių); 

21.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

22. Vykstant nuotolinei olimpiadai mokinių darbai bus įvertinti automatiškai, o teorinę dalį 

vertins nacionalinė vertinimo komisija. 

IX. 2-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

23. 2-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (7–8 klasių mokiniams) vyks nuotoliniu 

būdu. Ją sudarys su kelių dienų pertrauka vyksiantys du etapai: atrankos etapas ir respublikinis etapas. 

24. Atrankos etapas vyks 2022 m. balandžio 12 d. nuotoliniu būdu. Atrankos etape visas 

užduotis mokiniai atliks Google apklausos arba eTest modulio sistemose (kadangi bus atliekamas 

plataus pobūdžio šių sistemų testavimas, išsami informacija apie sistemą bus paskelbta artėjant 

renginiui). Šis etapas vyks mokyklose. Mokinių darbus vertins nacionalinė vertinimo komisija. 

Atrankos etape iš kiekvienos mokyklos gali dalyvauti po du septintokus ir po du aštuntokus. Mokinių 

registraciją vykdo Tarnybos metodininkas, registracijos nuoroda bus paskelbta artėjant renginiui. Po 

pirmojo – atrankos etapo, nacionalinei vertinimo komisijai susumavus rezultatus, bus paskelbtas 100 
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geriausią rezultatą pasiekusių mokinių protokolas. Būtent šie mokiniai bus kviečiami dalyvauti po 

kelių dienų vykstančiame respublikiniame etape. 

X. 28-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

25. 28-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. vasario 

25 d. 

26. Užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Kūrybinių užduočių atlikimo laikas taip 

pat nesikeis. Savivaldybės ir šalies etapų užduotys atliekamos po 3 val.  

27. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

27.1. olimpiados kūrybinių užduočių atlikimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados 

vietoje turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Tarnybos 

metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus nuotoliniu būdu; 

27.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis atliekant mokyklose, olimpiada gali būti 

vykdoma nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados kūrybines užduotis atlieka namuose, juos vaizdo 

skambučiu stebi už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas 

prižiūri ne daugiau nei 15 mokinių); 

27.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

28. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XI. X LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

29. X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. sausio 19 d. 

30. Užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi.  

31. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

31.1. olimpiados testo užduočių atlikimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje 

turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Tarnybos 

metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus nuotoliniu būdu; 
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31.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams testą ir kūrybines užduotis atlikti mokyklose, olimpiada 

gali būti vykdoma nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados testą atlieka namuose, juos vaizdo 

skambučiu stebi už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas 

prižiūri ne daugiau nei 15 mokinių). Kūrybines užduotis pateikia įrašytas; 

31.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją turi informuoja 

LMNŠC. 

31.4. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XII. LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

32. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Savivaldybės etapas numatoma vykdyti 2022 

m. kovo 28 d.  

33. Organizuojama olimpiados dalyvių paroda arba virtuali paroda internetinėje platformoje. 

34. Už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas. 

35. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XIII. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS LIETUVOS IR UŽSIENIO 

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 9–12 / I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMAS 

36. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos mokyklų mokiniams 2022 m. 

Savivaldybės ir šalies etapų užduotyse nebus esė dalies. Lieka tik kalbos ir literatūrinės užduotys, 

dalyje jų reikės pademonstruoti literatūrinio teksto interpretacijos įgūdžius. Užduočių atlikimo laikas 

bus tikslinamas. 

37. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

37.1. olimpiados uždavinių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje 

turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo 

negali būti lietuvių kalbos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių 

sprendimus nuotoliniu būdu; 
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37.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose, juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

37.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją  informuoja 

LMNŠC. 

38. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XIV. LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO SAVIVALDYBĖS 

ETAPO ORGANIZAVIMAS 

39. Konkurso rajono etapas vyks nuotoliniu arba įprastu būdu 2022 m. kovo 9 d. 11 val. (per 

internetinę platformą arba filmuotos medžiagos nuorodos atsiuntimo principu). 

40. Konkurso regiono etapas, atsižvelgiant į situaciją, gali vykti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu 

(internetinėje platformoje arba filmuotos medžiagos nuorodos atsiuntimo principas). 

41. Savivaldybės etapo dalyvių pasirodymus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija. 

XV. 54-OJO LIETUVOS MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO SAVIVALDYBĖS 

EATAPO ORGANIZAVIMAS 

42. 54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Savivaldybės etapo darbų vertinimas 

organizuojamas 2022 m. sausio 21 d.  

43. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XVI. 51-OJO TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO 

SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMAS 

44. 51-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Savivaldybės etapo darbų 

vertinimas organizuojamas 2022 m. vasario 28 d.  

45. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 
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XVII. LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

46. 2022 m. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 kl.) Savivaldybės etapas vyks 

sausio 20 d.  

47. Konkurso Savivaldybės etapas vyks nuotoliniu būdu, internetinėje platformoje. 

48. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XVIII. RESPUBLIKINIO ANGLŲ KALBOS KONKURSO SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

49. 2022 m. Respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.) Savivaldybės etapas vyks vasario 

4 d.  

50. Konkurso Savivaldybės etapas vyks nuotoliniu būdu, internetinėje platformoje. 

51. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

XIX. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS 

SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMAS 

52. 29-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados (10–11 klasių 

mokiniams) Savivaldybės etapas vyks 2022 m. vasario 10 d. Užduotys bus pritaikytos atlikti 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Testas bus parengtas Word dokumente. Mokiniai turės atlikti testą 

naudodamiesi rusų kalbos klaviatūra.  

53. Renginio Savivaldybės s etapo vykdymo būdai:  

53.1. olimpiados užduočių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje turi 

būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali 

būti rusų kalbos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus 

nuotoliniu būdu; 

53.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose, juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

53.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 
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už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

54. Savivaldybės etapo darbai koduojami. Mokiniai privalo pasirašyti laisvos formos 

pasižadėjimą dėl sąžiningo savarankiško užduočių atlikimo ir atsiųsti jį savivaldybės etapo vertinimo 

komisijos pirmininkui. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija. 

XX. LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPO 

ORGANIZAVIMAS 

55. 31-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Savivaldybės etapas vyks 2022 m. vasario 

24 d.  

56. Olimpiadoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų 10–12 klasių mokiniai. Išimties 

tvarka leidžiama dalyvauti ir 9 klasės mokiniams. 

57. Renginio Savivaldybės etapo vykdymo būdai:  

57.1. olimpiados užduočių sprendimas organizuojamas savo mokykloje. Olimpiados vietoje turi 

būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą. Atsakingas asmuo negali 

būti istorijos mokytojas. Tarnybos metodininkas turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus 

nuotoliniu būdu; 

57.2. esant ekstremalioms sąlygoms – jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių 

galimybių ar sąlygų olimpiados dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. Mokiniai olimpiados užduotis sprendžia namuose, juos vaizdo skambučiu stebi už 

olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau 

nei 15 mokinių); 

57.3. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių gyvai olimpiadoje dalyvauti 

negali, jam sudaromos sąlygos atlikti užduotis namuose. Užduočių atlikimą vaizdo skambučiu stebi 

už olimpiados organizavimą atsakingas Tarnybos metodininkas, jis apie šią situaciją informuoja 

LMNŠC. 

58. Savivaldybės etapo darbus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

________________________ 

 


