
 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 14 D. 
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OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO“ 
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2022 m. vasario 17 d.  Nr. V-277 

Vilnius 

 

 

1.  P a k e i č i u  2022 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 

gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-2247 „Dėl 2022 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų 

ir kitų renginių grafiko patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.5. Lietuvos 

mokinių 

prancūzų 

kalbos 

olimpiada (11–

12 / III–IV 

gimnazijos kl.) 

ir prancūzų 

kalbos 

konkursas „Je 

parle français 

et toi?“ (7 kl.) 

https://www.

lmnsc.lt/pran

cuzu_k_/ 

2022 m.  

sausio 19 d. 

Iki 2022 

m. sausio 

31 d. 

siųsti 

LMNŠC, 

Žirmūnų 

g. 1B, 

LT-09101 

Vilnius. 

Kauno technologijos 

universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų fakultete, A. 

Mickevičiaus g. 37, 

Kaunas. 

2022 m.  

kovo 4–

5 d.“  

1.2. Pakeičiu 1.24 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.24. XIX tarptautinis 

mokinių 

frankofoniškojo 

teatro festivalis 

„Pirmoji 

uždanga“ (7–12 

kl.) 

https://www.

lmnsc.lt/fran

kofoniskojo_

teatro_festiva

lis/ 

Iki 2022 

m. vasario 

11 d. 

Iki 2022 

m. kovo 

20 d.  

Alytaus Dzūkijos 

mokykla, Tvirtovės g. 7, 

Alytus. 

2022 m.  

gegužės 

5–6 d.“ 

1.3. Pakeičiu 1.25 papunktį ir jį išdėstau taip:    
„1.25. Lietuvos 

mokinių 

meninio 

skaitymo 

konkursas 

https://www.l

mnsc.lt/menini

o_skaitymo/ 

Iki 2022 m. 

vasario 11 

d. 

Apie renginius 

regionuose informacija 

bus pateikiama atskiru 

raštu ir interneto 

svetainėje 

www.lmnsc.lt. 

Vyks 

nuotoliniu 

būdu. 

2022 m. 

balandžio 

6 d.“ 

                     1.4. Pakeičiu 1.26 papunktį ir jį išdėstau taip: 



 

„1.26. 27-oji Lietuvos 

mokinių ekonomikos 

ir verslo olimpiada 

(11–12 kl.) 

https://www.lm

nsc.lt/ekonomik

a/ 

2022 m.  

kovo 9 d. 

Iki 2022 m. 

kovo 18 d.  

Vyks 

nuotoliniu 

būdu. 

2022 m. 

gegužės 6 

d.“ 

                                                                  

2. P a v e d u  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui (toliau – Centras) 

paskelbti Centro interneto svetainėje 2022 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiko pakeitimus. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                 Jurgita Šiugždinienė 

 


