
                  PATVIRTINTA                                 

                                                                                                                                                                        Elektrėnų švietimo paslaugų centro 

                  direktoriaus 2020 m.  gruodžio 3  d. 

                                                                                                                                                 įsakymu Nr. 1VT-67 

 

2020-2021 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ 

IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIAMS 

G R A F I K A S 

 Olimpiada ar kitas renginys 
Renginio organizavimo 

savivaldybėje data 

Renginio organizavimo 

savivaldybėje vieta 

Atsakingas 

asmuo/asmenys 

Renginio organizavimo 

šalyje data ir vieta 

32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-

12 kl.) 

I etapas 2020 m.  

lapkričio 13 d. 

II etapas 2020  m. gruodžio 15 

d. 

III etapas 2021 m. sausio 26 d. 

Nuotoliniu būdu V.  Kandrotienė 2021 m. kovo 20-21 d. 

Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

I etapas 2021 m. lapkričio 8 d. 

gruodžio 3 d. 

Bendrojo lavinimo 

mokyklose arba 

nuotoliniu būdu 

V. Kandrotienė 
2021 m. sausio23 d. 

Vilnius, Kaunas 

XX Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos 

konkursas 
- VU Vilnius V. Kandrotienė 

2021 m. kovo 27 d. 

Vilniaus universitetas 

59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12 

kl.) 
2021 m. sausio 7 d. Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 

2021 m. vasario 25-27 d. 

 

53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 

kl.) 
2021 m. sausio 14 d. Nuotoliniu būdu V.  Kandrotienė 

2021 m. kovo 18-20 d. 

 

14-oji 5-8 kl. mokinių Lietuvos biologijos olimpiada 2021 m. kovo 24 d. Nuotoliniu būdu V.  Kandrotienė 

2021 m. birželio 4 d.  

Klaipėdos universitetas 

arba nuotoliniu būdu. 

5-oji Lietuvos 5-8 kl. mokinių Gamtos mokslų – 

biologijos (STEAM) olimpiada 
2021 m. balandžio 23 d. Klaipėdos universitetas V.  Kandrotienė 

2021 m. gegužės 14 d.  

Klaipėdos universitetas 

arba nuotoliniu būdu. 

33- asis fizikos čempionatas (9-12 kl.) - Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 2021m. gruodžio 4 d. 



53 – iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkursas 
 Iki 2021 m. sausio 26 d.  

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras arba 

nuotoliniu būdu 

A. Pupininkienė 

2021 m. balandžio 12-14 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

 50 – asis Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas 
Iki 2021 m. sausio 26 d.  

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras arba 

nuotoliniu būdu 

 A. Pupininkienė 

2021 m. gegužės mėn. 

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

  

 2021 m. sausio 8 d. 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija arba nuotoliniu 

būdu 

A. Pupininkienė 

2021 m. vasario 9 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos 5-6 ir 7-8 kl.  mokinių matematikos 

olimpiados 
- 

Vilniaus universitetas 

arba nuotoliniu būdu 
V. Kandrotienė 2021 m. rugsėjo mėn. 

6-8 klasių Lietuvos moksleivių matematikos 

olimpiada 
- Šiaulių universitetas V. Kandrotienė 2021 m. balandžio 23 d. 

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“ 2021 m. kovo 18 d. Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 2021 m. kovo 18 d. 

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-

12 klasių) 

  

2021 m. sausio 15 d.  Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 

2021 m. balandžio 1-2 d. 

Kauno „Saulės“ gimnazija 

6-8 kl. Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada - Šiaulių universitetas V. Kandrotienė 2021 m. balandžio 23 d. 

50-osios jaunųjų matematikų varžybos - Šiaulių universitetas V. Kandrotienė 2021 m. vasario 27 d. 

Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas - Kaunas V. Kandrotienė 

2021 m. sausio 30 d. 

Kauno technologijos 

universitetas 

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.) 2021 m. sausio 21 d. 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija arba nuotoliniu 

būdu 

V. Kandrotienė 
2021 m. kovo 25-27 d. 

Nuotoliniu būdu 

Vokiečių kalbos konkursas 8 klasės ir olimpiada 11 

klasės mokiniams 
2021 m. vasario 3 d. 

Vievio gimnazija arba 

nuotoliniu būdu 
A. Pupininkienė 

2021 m. balandžio 20-21 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.) 

  

 2021 m. sausio 2 - 19 d. 

 

A. Pupininkienė 

2021 m. kovo 6 d. Lietuvos 

muzikos ir teatro 

akademijos Klaipėdos 



Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

fakultetas arba nuotoliniu 

būdu 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas  

  

2021 m. vasario 1 d. 

 

Elektrėnų viešoji 

biblioteka arba nuotoliniu 

būdu 

A. Pupininkienė 

2021 m. balandžio 23 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 9 – 12 klasių 

mokiniams 

2021  m. sausio 27 d. 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija arba nuotoliniu 

būdu 

A. Pupininkienė 

2021 m. kovo 10 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

 30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 

kl.) 
2021 m. vasario 26 d. 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

V. Kandrotienė 

2021 m. balandžio 16-17 d. 

Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas arba 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada 
2020 m. vasario 11 d. 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 
V. Pranckevičienė 

2021 m. vasario 17 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

 Lietuvos mokinių dailės olimpiada 

Iki 2021 m. vasario 26 d. 

  

Elektrėnų meno 

mokykla arba nuotoliniu 

būdu 

A. Pupininkienė 

2021 m. balandžio 16 d. 

Vilkaviškio raj. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija arba vyks 

nuotoliniu būdu 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9 – 10 kl.) 2021 m. kovo 2 d. 

Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija arba nuotoliniu 

būdu 

 

A. Pupininkienė 

2021 m. kovo 30 d. 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 

kl.) 
2021 m. kovo 17 d. ŠPC salė V. Kandrotienė 

2021 m. gegužės 6-8 d. 

Palangos senoji gimnazija 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (7-8 kl.) - Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 2021 m. balandžio 20-21 d. 

Geografijos olimpiada „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ - - V. Kandrotienė 

2021 m. sausio 25 d. 

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl. 

mokiniams 
2021 m. vasario mėn. 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centre 
V. Kandrotienė 2021 m. kovo 3 d. 



Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 kl. 

mokiniams 
2021 m. vasario mėn. 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centre 
V. Kandrotienė 2021 m. kovo 4 d. 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada (perkelta 

iš 2020 m.) 

 

Iki 2021 m. vasario 26 d. 

  

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centre, Rungos 

g. 5, Elektrėnai 

A. Pupininkienė 
2021 m. gegužės 14 d. 

Zarasų profesinė mokykla  

XX Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos 

konkursas  
- Vilniaus universitetas V. Kandrotienė 2021 m. kovo 27 d. 

Ekonomikos olimpiada 9-10 kl. mokiniams 2021 m. balandžio mėn. 
Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 
V. Pranckevičienė  

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3–4 kl. 

mokiniams 

Rekomenduojama vykdyti 2021 

m. kovo 22–26 d. 

I etapas ugdymo įstaigose 

II etapas – Elektrėnų 

švietimo paslaugų centre, 

Rungos g. 5, Elektrėnai 

A. Pupininkienė 

2021 m. balandžio 24 d  

VU Matematikos ir 

informatikos fakultetas, 

Naugarduko g. 24, Vilnius 

13-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada (iki 15 

m.) 
. 

Vilnius, Kaunas arba 

nuotoliniu būdu 
V. Kandrotienė 

2021 m. rugsėjo mėn. 

Vilnius, Kaunas nuotoliniu 

būdu 

Respublikinis Etikos konkursas 7-8 klasių 

mokiniams „Šalia manęs – kitas žmogus“ 
- Nuotoliniu būdu V. Kandrotienė 

2021 m. lapkričio mėn. 

 

9-oji respublikinė Tėvo Jurgio Ambrozėjaus 

Pabrėžos  vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų 

ir mokinių konferencija „Žmogaus ekologija“ 

- 
Šiaulių Didždvario 

gimnazija 
V. Kandrotienė 2021 m. vasario 18 d. 

Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas 2021 m. kovo 3 d. KTU V. Kandrotienė 
2021 m. gegužės 7 d. 

 

 

 

 

 

 



NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKAMS/MOKINIAMS  

2021 M., G R A F I K A S 

 
Eil. 

Nr. 

Renginys Renginio 

organizavimo 

data 

Renginio organizavimo vieta Centro atsakingas asmuo, partneriai 

1. 
Pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

2021 m. spalio 

mėn. 
Elektrėnų viešosios bibliotekos salė 

A. Pupininkienė 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinis 

būrelis 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo amžiaus ugdytinių meninio 

skaitymo konkursas 

2021 m. gegužės 

mėn. 
Lopšelis darželis „Žiogelis“ 

A. Pupininkienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinis būrelis 

3. Vaikų ir mokinių piešinių konkursas 

„Mano šeima“ 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Elektrėnų meno mokykla Pupininkienė 

Dailės mokytojų metodinis būrelis 

4. Raštingiausio 8-oko konkursas 2021 m. 

kovo mėn. 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

A. Pupininkienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 

5. Elektrėnų savivaldybės mokyklų 

technologijų mokytojų ir mokinių darbų 

paroda 

2021 m. 

gegužės 24 – 

birželio 11 d. 

Elektrėnų viešosios bibliotekos 

posėdžių salė 

A. Pupininkienė 

Technologijų mokytojų metodinis 

būrelis 

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdytinių dainų festivalis „Dainuojantis 

ikimokyklinukas“ 

2021 m. 

balandžio - 

gegužės mėn. 

Elektrėnų lopšelis darželis 

„Pasaka“ 

A. Pupininkienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinis būrelis 

7. 
Pradinių klasių mokinių dainų festivalis 

„Dainuojantis pradinukas“ 

2021 m. 

balandžio - 

gegužės mėn. 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

A. Pupininkienė 

Pradinio ugdymo bei muzikos pedagogų 

metodiniai būreliai 

8. 
5 – 8 kl. mokinių dainų festivalis 

„Dainuojantis moksleivis“ 

2021 m. 

balandžio - 

gegužės mėn. 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

A. Pupininkienė 

Muzikos mokytojų metodinis būrelis 

9. 

Raštingiausio trečioko konkursas 
2021 m. 

balandžio mėn 

I etapas ugdymo įstaigose 

II etapas – Elektrėnų švietimo 

paslaugų centre, Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

A. Pupininkienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis 

būrelis 

10. Stalo teniso turnyras 2021 m. 

lapkritis 
„Versmės“ gimnazija 

V. Kandrotienė 

R. Triponas 



11. Merginų tinklinio turnyras „Ruduo 

2021“ 

2021 m. 

lapkritis 
Vievio gimnazija 

V. Kandrotienė 

Z. Narkeliūnaitė 

12. Tinklinio varžybos  

 

2021 m. 

lapkritis „Versmės“ gimnazija 
V. Kandrotienė 

R. Šarapienė 

13. Rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas 6-9 klasių mokiniams „O 

junosti, liubvi i družbe...“ 

2021 m.        

kovas 
Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

V.Pranckevičienė 

I. Rastorgujeva 

14. Vaikinų tinklinio varžybos 2021 m.  

vasario mėn. 
„Versmės“ gimnazija 

V. Kandrotienė 

R. Šarapienė 

15. Mišrios 3X3 tinklinio varžybos 2021 m.  

kovo mėn. 
Vievio gimnazija 

V. Kandrotienė 

Z. Narkeliūnaitė 

16. 
5-8 klasių matematikos olimpiada 

2021 m.  

sausio 23 d. 

 Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 
V. Kandrotienė 

17. 
Gamtos mokslų konkursas „Olympis“ 

2021 m. 

 gegužės mėn. 
Ugdymo įstaigos V. Kandrotienė 

18. Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos 

kariuomenę“ 

2021 m. 

balandžio mėn. 
Ugdymo įstaigose V. Kandrotienė 

Pastabos: 

1.       Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų  ir kitų renginių savivaldybės etapo grafikas sudarytas pagal 2020 m. lapkričio 11 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. VC – 1729 patvirtintą 2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiką. 

 2.       Dalyvių registracijos formas pristatyti pagal Švietimo paslaugų centro mėnesio renginių plane nurodytą datą metodininkėms pagal kuruojamą 

sritį : Vida Kandrotienė: vida.kandrotiene@espc.lt ; Ala Pupininkienė: ala.pupininkiene@espc.lt ; Vida Pranckevičienė: vida.pranckeviciene@espc.lt    

 3.       Savivaldybės etapo olimpiados, konkursai ir kiti renginiai organizuojami vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 14 d įsakymu Nr. 03V-801 patvirtintu mokomųjų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašu. 

 

mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt

