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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2021 M. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
MOKYKLŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ
IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio
d. Nr. B-ĮVVilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu ir atsižvelgdamas į 2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu
Nr. V-1729 ,,Dėl 2021 metų Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko
patvirtinimo“ bei 2020–2021 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. R1-582 ,,Dėl 2020–2021 m. m.
Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ,
t v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus 2021 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių
olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką (pridedama).
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Parengė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Gvazdaitienė

Vitas Gavėnas

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gruodžio d. įsakymu
Nr. B-ĮV

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2021 M.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ
IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS
Olimpiada ar kitas
renginys

1

Lietuvos mokinių anglų
kalbos olimpiada
(11 / III gimnazijos kl.)

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2

53-iasis Lietuvos
mokinių jaunųjų
filologų konkursas

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiada
Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų
9–12 / I–IV gimnazijos
klasių mokiniams
Lietuvos mokinių
meninio skaitymo
konkursas
(perkeltas iš 2020 m.)
50-asis tarptautinis
jaunimo epistolinio
rašinio konkursas

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
sausio 27 d.

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
sausio 29 d.

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
vasario 5 d.

3

4

5

Renginio koordinatoriaus rajone:
v., pavardė, telefonas, el. paštas

Renginio
organizavimo
rajone laikas ir
vieta *

Eil.
Nr.

2021 m.
sausio 8 d.
Vilkaviškio
„Aušros“
gimnazija
2021 m.
sausio 19 d.

Dalyvių sąrašų arba darbų
pristatymo* kitam etapui data ir
vieta

Renginio organizavimo
šalyje vieta

Renginio
organizavimo
šalyje data

Iki 2021 m. sausio 20 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
vasario 9 d.

Iki 2021 m. sausio 29 d.
(pristatymo forma ir adresas bus
nurodyti atskirame rašte ir
interneto svetainėje
www.lmnsc.lt)
Iki 2021 m. vasario 1 d. (dalyvių
registracijos forma bus atsiųsta)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
balandžio 12–14 d.

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 10 d.

Apie renginius regionuose
informacija bus pateikiama atskiru
raštu ir interneto svetainėje
www.lmnsc.lt
Iki 2021 m. vasario 19 d.
(pristatymo forma, adresas bus
nurodyti atskirame rašte ir
interneto svetainėje
www.lmnsc.lt)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
balandžio 23 d.

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
gegužės mėn.

6

7

8

9

10

11.

12.

13.

14.

28-oji Lietuvos
mokinių rusų
(gimtosios ir užsienio)
kalbos olimpiada
(10–11 / II–III
gimnazijos kl.)
Respublikinis anglų
kalbos konkursas (9–10
/ I–II gimnazijos kl.)
(perkelta iš 2020 m.)
Lietuvių kalbos
olimpiada „Gimtasis
žodis“ 5–8 klasių
mokiniams

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
vasario 11 d.

Iki 2021 m. vasario 17 d. (dalyvių
registracijos forma bus atsiųsta)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 23–24 d.

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
kovo 2 d.

2021 m. kovo 8 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 30 d.

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
kovo 9 d.
Kybartų „Saulės“
progimnazija

–

–

–

Konkursas „Gimtinės
taku“, skirtas poetui
K. Bradūnui atminti
7–8 klasių mokinių
viktorina „Jos pėdos
Suvalkijoje įmintos“,
skirta poetės Salomėjos
Nėries 116-osioms
metinėms paminėti
59-oji Lietuvos
mokinių chemijos
olimpiada
(9–12 kl.)
69-oji Lietuvos
mokinių
matematikos olimpiada
(9–12 kl.)
(perkelta iš 2020 m.)
53-oji Lietuvos
mokinių
biologijos olimpiada
(9–12 kl.)
(perkelta iš 2020 m.)
32-oji Lietuvos
mokinių
informatikos olimpiada
(8–12 kl.)

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt
R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
balandžio 8 d.

–

–

–

2020 m.
lapkričio 18 d.
Vilkaviškio
Salomėjos Nėries
pagrindinė
mokykla
2021 m.
sausio 7 d.

–

–

–

Iki 2021 m. sausio 15 d. siųsti
Miglei Čiurinskaitei
LMNŠC, Žirmūnų g. 1B,
LT-09101 Vilnius

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
vasario 25–27 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
sausio 15 d.

Iki 2021 m. vasario 1 d. internetu
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
balandžio 1–2 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
sausio 14 d.

Iki 2021 m. sausio 22 d. siųsti
Miglei Čiurinskaitei
LMNŠC, Žirmūnų g. 1B,
LT-09101 Vilnius

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 18–20 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

I etapas 2020 m.
lapkričio 13 d.,
II etapas 2020 m.
gruodžio 15 d., III
etapo l dalis 2021
m. sausio 26 d.

Šalies etapo atrankinės dalies
dalyvių sąrašai turi būti pateikiami
iki 2021 m.
sausio 5 d. internetu

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 20–21 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

68-oji Lietuvos
mokinių fizikos
olimpiada
(9–12 kl.)
30-oji Lietuvos
mokinių istorijos
olimpiada
(10–12 kl.)
33-oji Lietuvos
mokinių
geografijos olimpiada
(9–12 kl.)
8 klasių mokinių
fizikos čempionatas

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
sausio 21 d.

Iki 2021 m. vasario 1 d.
LMNŠC, Žirmūnų g. 1B,
LT-09101 Vilnius

Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu

2021 m.
kovo 25–27 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
vasario 26 d.

Iki 2021 m. kovo 5 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

2021 m.
balandžio 16–17 d.

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
kovo 17 d.

Iki 2021 m. kovo 25 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Vilniaus universitetas,
Istorijos fakultetas,
Universiteto g. 7, Vilnius,
arba vyks nuotoliniu būdu
Palangos senoji gimnazija,
Jūratės g. 13, Palanga

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

–

–

–

19.

6–9 klasių mokinių
geografijos olimpiada
„Dėlionė“

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

–

–

–

20.

5–8 klasių mokinių
matematikos
čempionatas

Ž. Žilinskienė; 60 090;
mob. tel. nr. 8 616 29 436
zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

–

–

–

21.

Lietuvos mokinių
technologijų olimpiada
(perkelta iš 2020 m.)

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

2021 m. kovo 3 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Zarasų profesinė mokykla
mokykla, Šaltinių g. 46,
Dimitriškių k., Zarasų r.

2021 m.
gegužės 14 d.

22.

26-oji Lietuvos
mokinių dailės
olimpiada
(8–12 kl.)

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Iki 2021 m. kovo 13 d. internetu
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Vilkaviškio r. Kybartų
Kristijono Donelaičio
gimnazija, J. Basanavičiaus
g. 72, Kybartai, Vilkaviškio
r.
arba vyks nuotoliniu būdu

2021 m.
balandžio 16 d.

23.

Pilietinės dainos
festivalis
,,Dainuoju Lietuvai“

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
balandžio mėn.
Kybartų „Saulės“
progimnazija
2021 m.
balandžio mėn.
Kybartų „Saulės“
progimnazija
2021 m.
vasario mėn.
Kybartų „Saulės“
progimnazija
2021 m.
vasario mėn.
Kybartų „Saulės“
progimnazija
2021 m.
vasario 30 d.
(apie renginio vietą
bus informuota
Skyriaus mėnesio
veiklos plane)
2021 m.
kovo mėn.
(apie renginio vietą
bus informuota
Skyriaus mėnesio
veiklos plane)

15.

16.

17.

18.

–

–

2021 m.
gegužės 6–8 d.

–

24.

Užsienio kalbų dainos
festivalis

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

25.

Vokalinės muzikos
festivalis „Keliaujanti
daina“

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

26.

Lietuvių liaudies dainų
festivalis ,,Ošia
ąžuolai“

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

27

Lietuvos mokinių
etninės kultūros
olimpiada

D. Gvazdaitienė; 60 063;
mob. tel. nr. 8 614 15 329
daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

2021 m.
rugsėjo 25 d.
(apie renginio vietą
bus informuota
Skyriaus mėnesio
veiklos plane)
2021 m.
birželio mėn.
Virbalio pagrindinė
mokykla
2021 m.
gegužės mėn.
Dr. Jono
Basanavičiaus
gimtinė, Ožkabaliai
Iki 2021 m.
kovo 1 d.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Iki 2021 m. kovo 1 d.
(dalyvių registracijos forma bus
atsiųsta)

Kėdainiai arba vyks
nuotoliniu būdu

2021 m.
balandžio 23–24 d.

R. Vaščėgienė; 60 038;
mob. tel. nr. 8 614 67 094
rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

* Renginių vietos ir būdas (nuotolinis ar kontaktinis) bus tikslinami Skyriaus atitinkamo mėnesio planuose arba atskirais pranešimais.
Pastabos:
1. iškilus nenumatytoms aplinkybėms, rajono savivaldybės olimpiadų ir konkursų vieta bei datos gali būti keičiamos;
2. apie rezultatus ir pasiekimus šalyje (ir zoniniuose turuose) Skyriaus vedėjas arba kuruojantis specialistas turi būti informuojamas el. paštu per 3 darbo
dienas;
3. daugiau informacijos skelbiama Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1729 patvirtintame
2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2020 m.
gruodžio 4 d. įsakymu Nr. R1-582 patvirtintame 2020-2021 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų
organizavimo tvarkos apraše https://www.lmnsc.lt/olimpiadu_grafikas/ ;
4. šalies renginių organizavimo sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.lmnsc.lt;
5. Į Skyriaus grafiką neįtraukiamos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuojamos šventės ir kiti nekonkursiniai renginiai;
6. dalyvių sąrašus šalies konkursui ar olimpiadai siunčia Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (jeigu olimpiados, konkurso ar renginio sąlygose nenumatyta
kitaip).
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