
 PATVIRTINTA 

 Širvintų meno mokyklos direktoriaus, 

 2020 m. lapkričio 17 d. 

 įsakymu Nr. V-357 

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA 

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ,  

ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS  

2020–2021 M.M.GRAFIKAS 

 

Eil. Nr. 
Olimpiada ar kitas 

renginys 

Renginio 

koordinatoriaus 

vardas, pavardė, 

telefonas, el. 

paštas 

Renginio 

organizavimo 

laikas rajone  

Renginio 

organizavimo 

vieta 
Dalyvių registracijos 

terminas 

Renginio organizavimo 

šalyje vieta 

Renginio 

organizavimo 

šalyje data 

1.  Lietuvos mokinių anglų 

kalbos olimpiada 

(11/III gimnazijos kl.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m.  

sausio 8 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. gruodžio 29 d.  Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

vasario 9 d. 

2.  59-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

Vaiva Redeckienė 2021 m. sausio 

7 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. gruodžio 28 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

vasario 25–27 d. 

3.  Konkursas ,,Mano 

žvilgsnis į supantį 

pasaulį“ 

Vaiva Redeckienė – - Privaloma dalyvių 

registracija 

tinklapyje www.lmnsc.lt 

iki 

2021 m. sausio 25 d. 

LMNŠC, Žirmūnų g. 

1B, Vilnius, arba vyks 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 6 d. 

4.  Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 

Daiva 

Chadusevičienė 

2021 m. sausio 

18 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. sausio 8 d.  Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Klaipėdos 

fakultetas arba vyks 

nuotoliniu būdu  

2021 m.  

kovo 6 d. 

5.  Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–

12/I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams 

Vaiva Redeckienė 2021 m.  

sausio 27 d.  

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. sausio 18 d.  Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021  m.  

kovo 10 d.  

6.  24-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada  

(9–12/ I-IV gimnazijos 

kl.) 

Vaiva Redeckienė - - Iki 2021 m. vasario 5 d. 

užduotis siųsti el. p. 

filosofijosolimpiada@gma

il.com  

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 12–13 d. 
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7.  53-ioji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m. sausio 

14 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. sausio 4 d 

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 18–20 d. 

8.  32-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada  

(8, 9–12/I-IV gimnazijos 

kl.) 

Vaiva Redeckienė I etapas 2020 m. 

lapkričio 13 d., 

II etapas 2020 

m. gruodžio 15 

d., III etapo l 

dalis 2021 m. 

sausio 26 d. 

Širvintų 

Lauryno 

Stuokos-

Gucevičiaus 

gimnazija 

Iki 2020 m. lapkričio 14 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 20–21 d.  

9.  28-oji Lietuvos mokinių 

rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11/II-III 

gimnazijos kl.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m. vasario 

11 d.  

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. vasario 1 d.  Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 23–24 d. 

10.  68-oji Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiada (9–12/I-

IV gimnazijos kl.) 

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m. sausio 

21 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. sausio 11 d.  

 

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 25–27 d. 

11.  Respublikinis anglų 

kalbos konkursas (9–10/I-

II gimnazijos kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m.  

kovo 2 d. 

 

Širvintų meno 

mokykla 

2021 m. sausio 22 d.  

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

kovo 30 d. 

12.  69-oji Lietuvos mokinių  

matematikos olimpiada 

(9–12/ I-IV gimnazijos 

kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m.  

sausio 15 d.  

 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. sausio 5 d.  Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m. 

balandžio 1–2 d.  

 

13.  ES jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionalinis 

etapas 

Vaiva Redeckienė – - Pirmajam (atrankiniam) 

konkurso etapui iki 2021 

m. vasario 21 d. 

pateikiamas visas darbo 

aprašas (registracijos 

forma bus paskelbta 

konkurso tinklalapyje) 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m. kovo 31 d. 

– balandžio 2 d. 

14.  53-iasis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

Vaiva Redeckienė Iki 2021 m. 

sausio 26 d.  

Rajono 

mokyklos 

Iki 2021 m. sausio 15 d.  

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 12–14 d. 

15.  Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada 

Vaiva Redeckienė 2021 m. vasario 

23 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. vasario 12 d.  Vilkaviškio r. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 16 d. 
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16.  30-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada  

(10–12/II-IV gimnazijos 

kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m. vasario 

26 d.  

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. vasario 15 d.  

 

Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas, 

Universiteto g. 7, Vilnius, 

arba vyks nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 16–17 d.  

17.  Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (7–

8 kl.) 

Vaiva Redeckienė – - Informacija bus skelbiama 

www.geografija.lt ir 

www.lmnsc.lt puslapiuose 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 20–21 d.  

18.  Lietuvos mokinių 

astronomijos olimpiada 

Vaiva Redeckienė 2021 m. sausio 

14 d.  

skelbiami 

atrankinio etapo 

uždaviniai 

Širvintų meno 

mokykla 

iki 2021 m. sausio 4 d.  Žirmūnų g. 1B, Vilnius, ir 

Kaltanėnų ugdymo ir turiz-

mo centras, Mokyklos g. 

17, Kaltanėnai, Švenčionių 

r., arba vyks nuotoliniu 

būdu 

2021 m.  

balandžio 15–17 d.   

 

19.  26-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiada (11–12/III-IV 

gimnazijos kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m.  

kovo 5 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. vasario 25 d. Vytauto Didžiojo 

universitetas, Ekonomikos ir 

vadybos fakultetas, 

Daukanto g. 28, Kaunas, 

arba vyks nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 23 d. 

20.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas  

(perkeltas iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė  2021 m. vasario 

1 d.  

Širvintų meno 

mokykla 

iki 2021 m. sausio 20 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 23 d.  

21.  Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada 

Daiva 

Chadusevičienė 

Iki 2021 m. 

vasario 23 d.  

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m vasario 12  d.  

 

Kėdainiai arba vyks 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

balandžio 23–24 d. 

22.  33-ioji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada  

(9–12/ I-IV gimnazijos 

kl.) 

Vaiva Redeckienė 2021 m. kovo 

17 d.   

Širvintų meno 

mokykla arba 

Širvintų 

Lauryno 

Stuokos-

Gucevičiaus 

gimnazija 

Iki 2021 m. kovo 7 d.  

 

Palangos senoji gimnazija, 

Jūratės g. 13, Palanga 

2021 m.  

gegužės 6–8 d.  

23.  Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada 

(perkelta iš 2020 m.) 

Vaiva Redeckienė  2021 m. vasario 

25 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

 2021 m. vasario 15 d.  

 

Zarasų profesinė mokykla, 

Šaltinių g. 46, Dimitriškių 

k., Zarasų r. 

2021 m.  

gegužės 14 d. 

24.  50-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas  

 

Vaiva Redeckienė Iki 2021 m. 

vasario 11 d. 

darbus pristatyti 

į Širvintų meno 

mokyklą  

Rajono 

mokyklos 

Iki 2021 m. vasario 4 d.  

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

2021 m. 

gegužės mėn. 

25.  13-oji Lietuvos gamtos 

mokslų olimpiada  

(iki 15 m.) 

Vaiva Redeckienė – - Privaloma dalyvių 

registracija tinklapiuose 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt likus ne  

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 

Šiauliai, Panevėžys arba 

vyks nuotoliniu būdu 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 



4 

 

  

mažiau kaip savaitei iki 

renginio 

26.  31-oji Lietuvos mokinių 

jaunųjų geologų olimpiada 

Vaiva Redeckienė 2021 m. spalio 

mėn. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. lapkričio 5 d.  Vilnius, Užupio gimnazija, 

arba vyks nuotoliniu būdu 

2021 m.  

lapkričio 19–20 d.  

27.  Mokinių tiriamųjų darbų 

idėjų mugė 

Vaiva Redeckienė – - Darbai siunčiami iki 2021 

spalio 30 d. (registracijos 

forma bus paskelbta 

renginio tinklalapyje) 

Vilnius arba vyks nuotoliniu 

būdu 

2021 m.  

lapkričio 19–20 d. 

28.  33-iasis fizikos 

čempionatas  

(9–12/ I-IV gimnazijos 

kl.) 

Vaiva Redeckienė – - Privaloma dalyvių 

registracija tinklapiuose 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt likus ne 

mažiau  kaip savaitei iki 

renginio 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 

Šiauliai, Panevėžys arba 

vyks nuotoliniu būdu 

2021 m.  

gruodžio 4 d. 

29.  Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3–

4 kl. mokiniams 

Vaiva Redeckienė 2021 m. kovo 

23 d.  

Širvintų 

pradinė 

mokykla 

Iki 2021 m. kovo 12 d. VU Matematikos ir 

informatikos fakultetas, 

Naugarduko g. 24, Vilnius 

2021 m. balandžio 

24 d. 

30.  10-oji geografijos 

olimpiada „Mano 

gaublys“  

Vaiva Redeckienė 2021 m. kovo 2 

d. 2–4 klasių 

mokiniai; 

2021 m. kovo 3 

d. 6–8 klasių 

mokiniai; 

2021 m. kovo 4 

d. 9–12 klasių 

mokiniai 

 Širvintų pradinė 

mokykla, 

Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazija, 

Širvintų 

Lauryno 

Stuokos-

Gucevičiaus 

gimnazija 

Iki 2021 m. vasario 22 d. - 2021 m.  

kovo 2–4 d. 

31.  14-oji 5-8 klasių mokinių 

Lietuvos biologijos 

olimpiada 

Vaiva Redeckienė 2021 m. kovo 

24 d. 

Širvintų meno 

mokykla 

Iki 2021 m. kovo 12 d. Klaipėdos universitetas 

(Herkaus Manto g. 84, LT-

92294 Klaipėda) arba vyks 

nuotoliniu būdu 

2021 m.  

birželio 4 d. 

 

Pastabos:  
1. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių, organizuojamų Širvintų rajono mokiniams 2020–2021 m. m., grafikas 

sudarytas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1729   patvirtinto 2021 m. Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko I dalį „Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) organizuojami renginiai“. 

2. Į grafiką papildomai yra įtrauktos geografijos ir biologijos mokytojų asociacijų ir VU organizuojamos olimpiados.  

3. Pasikeitus aplinkybėms, renginių data ir vieta gali būti keičiamos. Apie tai  informuojama Širvintų meno mokyklos raštu. 

4. Širvintų rajono mokyklos savo iniciatyva gali dalyvauti kitų Lietuvos institucijų organizuojamuose nacionaliniuose renginiuose.  

5. Dalyvių registracijos formas reikia atsiųsti likus dešimt dienų iki olimpiados ar konkurso rajoninio etapo organizavimo dienos Širvintų meno 

mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkei Vaivai Redeckienei elektroniniu paštu vaiva.redeckiene @menomokykla.lt.  

mailto:joalita.mackoniene@menomokykla.lt


5 

 

  

 

Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė  

(8 382) 53 566, vaiva.redeckiene@menomokykla.lt 
 

 

_____________________________________________________ 


