
                                                                                                                                                           PATVIRTINTA 

             Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

                 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V- 98 

 

2021-2022 M.M. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ  

GRAFIKAS 

 

Eil. 

nr.  
Renginio pavadinimas Renginio vykdymo laikas Renginio vykdymo vieta Atsakingas 

1.  IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada 2021 m. gruodžio 1 d. 

Kėdainių krašto muziejaus 

Tradicinių amatų centras Arnetų 

namas 

Danutė Čeidienė 

2.  
33-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

(8-12/I-IV gimn. kl.) II etapas 
2021 m. gruodžio 14 d. Nuotoliniu būdu Robertas Bilvinas 

3.  
Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas 

„Dainų dainelė“ 
2022 m. sausio 13 d. Kėdainių muzikos mokykla Danutė Čeidienė 

4.  60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 2022 m. sausio 14 d. 
Rajono mokyklos ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 
Robertas Bilvinas 

5.  54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 
iki 2022 m. sausio 17 d. 

mokinių darbus pateikti KŠPT 
Rajono mokyklos Danutė Čeidienė 

6.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimn. kl.) 2022 m. sausio 20 d. 
Nuotoliniu būdu arba Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 
Aušra Nesterovienė 

7.  54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 2022 m. sausio 21 d. 
Rajono mokyklos ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 
Vilija Girdauskaitė 

8.  69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 2022 m. sausio 27 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Robertas Bilvinas 

9.  
33-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

(8-12/I-IV gimn. kl.) III etapo I dalis 
2022 m. sausio 28 d. Kėdainių šviesioji gimnazija Robertas Bilvinas 

10.  
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams 
2022 m. vasario 1 d. 

Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Danutė Čeidienė 

11.  Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.) 2022 m. vasario 4 d. 
Nuotoliniu būdu arba Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 
Aušra Nesterovienė 

12.  
29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10-11 kl.) 
2022 m. vasario 10 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Vilija Girdauskaitė 



13.  X Lietuvos mokinių muzikos olimpiada iki 2022 m. vasario 11 d. 
Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Danutė Čeidienė 

14.  
70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 

(9 - 12 kl.) 
2022 m. vasario 11 d. Nuotoliniu būdu Aušra Nesterovienė 

15.  
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 

(5-8 kl.; 9-12/ II-IV gimn. kl.) 
iki 2022 m. vasario 11 d. 

Konkurso vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Danutė Čeidienė 

16.  
31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(10-12 /II-IV gimn. kl.) 
2022 m. vasario 24 d. 

Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Robertas Bilvinas 

17.  28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.) 2022 m. vasario 25 d. 
Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Danutė Čeidienė 

18.  
51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio  

konkursas 
iki 2022 m. kovo 1 d. Rajono mokyklos Danutė Čeidienė 

19.  Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 
iki 2022 m. kovo 10 d. 

mokinių darbus pateikti KŠPT 
Rajono mokyklos Danutė Čeidienė 

20.  
34-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada  

(9-12 kl.) 
2022 m. kovo 17 d. 

Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Robertas Bilvinas 

21.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada iki 2022 m. kovo 28 d. 
Olimpiados vykdymo būdas bus 

tikslinamas 
Vilija Girdauskaitė 

22.  
Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada 
2022 m. kovo mėn. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija Robertas Bilvinas 

23.  
Kėdainių rajono 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada 

„Geriausias matematikas“ 
2022 m. kovo mėn. 

LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 
Aušra Nesterovienė 

24.  
Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias 

pradinukas“ Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams 
2022 m. kovo mėn.  Kėdainių „Ryto“ progimnazija Vilija Girdauskaitė 

25.  Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada 2022 m. balandžio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Vilija Girdauskaitė 

26.  
Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6 

klasių mokiniams 
2022 m. balandžio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Danutė Čeidienė 

27.  
Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė 

„Europietiškos dainos fiesta 2022“ 
2022 m. balandžio mėn. Kėdainių „Ryto“ progimnazija Danutė Čeidienė 

28.  Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada 2022 m. balandžio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Robertas Bilvinas 



29.  Kėdainių rajono 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada 2022 m. balandžio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Aušra Nesterovienė 

30.  
Kėdainių rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos 

konkursas 
2022 m. balandžio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Aušra Nesterovienė 

31.  Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė 2022 m. balandžio mėn. 
LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 
Aušra Nesterovienė 

32.  
Dailaus rašto konkursas „Rašom“ Kėdainių rajono 1-4 

klasių mokiniams 
2022 m. balandžio mėn. 

Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 
Vilija Girdauskaitė 

33.  
Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8 

klasių mokiniams 
2022 m. gegužės mėn.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Danutė Čeidienė 

34.  
Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas 
2022 m. gegužės mėn. Konkurso vieta bus tikslinama Vilija Girdauskaitė 

35.  Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada 2022 m. gegužės mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Robertas Bilvinas 

36.  
Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas 
2022 m. gegužės mėn. Kėdainių kalbų mokykla Aušra Nesterovienė 

 

* 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.  

 

 

______________________________________ 

 


