
 

 

 PATVIRTINTA 

 Rokiškio rajono savivaldybės  

 švietimo centro direktoriaus 

 2021 m. gruodžio 14 d. 

 įsakymu Nr. V-126 

 

 

2022 M.  ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ/VAIKŲ OLIMPIADŲ, 

KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2022 metais Rokiškio rajono savivaldybės mokinių/vaikų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

(toliau – Renginys) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2022  metais vyksiančių 

olimpiadų bei kitų renginių, vykdomų pagal Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-121 patvirtintą  2022 m. Rokiškio rajono 

mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką ir papildo Rokiškio rajono 

mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m.  birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-75. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 

2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. R1-619 patvirtintu 2021–2022 mokslo metų Lietuvos mokinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašu. 

3. Šis Aprašas galioja tik 2022 metams. 

4. Kitos Renginių organizavimo nuostatos, nepateiktos šiame Apraše, nekinta ir yra nustatytos 

Renginių organizavimo sąlygose bei kituose dokumentuose.  

5. Valstybės ar savivaldybės lygiu paskelbus ekstremalią situaciją, kurios prevencijai reikalingas 

socialinių kontaktų ribojimas, Rokiškio rajono savivaldybėje Renginiai bus vykdomi nuotoliniu arba 

dalinai nuotoliniu būdu. Jei Renginio neįmanoma organizuoti šiais būdais, jis 2022  metais visai nebus 

organizuojamas.  

6. Apie 2022 m. Rokiškio rajono  mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiko, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro  direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 

d. įsakymu Nr. V-121 pakeitimus mokyklos informuojamos atskirais elektroniniais laiškais arba  

Rokiškis rajono savivaldybės švietimo centro raštais. 

 

II. RAJONO  MOKINIŲ/VAIKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Rokiškio rajono mokinių Renginius  2022 metais vykdant nuotoliniu ar dalinai nuotoliniu 

būdu, olimpiadų užduotys gali būti pateiktos naudojant elektronines informacines sistemas, todėl 

dalyviui užduočių atlikimo metu yra reikalingas kompiuteris bei prieiga prie interneto (apie tai bus iš 

anksto informuota atskiru raštu). 

8. Renginio vykdymo būdą esant ekstremaliai situacijai Rokiškio rajone, nustato Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – Organizatorius). Galimi šie Renginio Rokiškio rajono 

etapo vykdymo būdai esant ekstremaliai situacijai:  

8.1  jei rajone ekstremali situacija yra kontroliuojama ir epidemiologinės aplinkybės tai leidžia, 

Rokiškio rajono etapas gali būti organizuojamas įprastai (t. y. visos savivaldybės Renginio 
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dalyviams užduotis sprendžiant vienoje vietoje). Šiuo atveju Organizatorius privalo pasirūpinti 

visomis apsauginėmis priemonėmis ir užtikrinti dalyvių saugumą; 

8.2 jei rajono mokyklos Renginio metu mokyklos veikia Renginio užduočių sprendimai gali būti 

organizuojami rajono etapo dalyvių mokyklose (kiekvienas mokinys užduotis atlieka savo 

mokykloje). Šiuo atveju kiekvienoje Renginio užduočių sprendimus organizuojančioje švietimo 

įstaigoje turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už Renginio organizavimą ir vykdymą. Atsakingas 

asmuo negali būti dalyko, kurio Renginys vyksta, mokytojas. Organizatorius turi turėti galimybę 

stebėti užduočių sprendimus gyvai arba nuotoliniu būdu;  

8.3. jei Renginio metu mokyklos neveikia, nėra jokių galimybių ar sąlygų dalyviams užduotis 

spręsti mokyklose, Renginys gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, mokiniams  užduotis sprendžiant 

namuose ir juos vaizdo skambučiu stebint Organizatoriui ir/ar vykdymo/vertinimo komisijos 

stebėtojams (vienas stebėtojas prižiūri Organizatoriaus nurodytą mokinių skaičių, bet ne daugiau 15 

mokinių). Renginio dalyviai privalo būti įsijungę savo kompiuterio vaizdo kameras.  

8.4. jei mokinys turi būti saviizoliacijoje ar dėl kitų priežasčių negali gyvai dalyvauti 

olimpiadoje, jam sudaromos sąlygos užduotis spręsti namuose. Tokiu atveju jis stebimas vaizdo 

skambučiu. Renginio dalyvis privalo būti įsijungęs savo kompiuterio vaizdo kamerą. 

9. Prieš kiekvieną Renginį Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro metodininkas, 

atsakingas už Renginio organizavimą ir vykdymą rajone, parengia Renginio vykdymo instrukciją 

konkrečiam Renginiui. 

 

III. RAJONO  MOKINIŲ/VAIKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ 

VYKDYMAS 

 

10. Rajono 8-12 klasių mokinių fizikos olimpiada (toliau – Olimpiada): 

10.1. Olimpiada vyks 2022 m. sausio 27 d. 9:00 val. Dalyviai sprendžia teorines užduotis, kurių 

trukmė 4 val. 

10.2. 8 klasės mokiniams Olimpiados užduotis rengia rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas. 

10.3. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

Organizatorius nusprendžia kokios formos darbai yra pateikiami LMNŠC. 

10.4.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

11. Rajono 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiada (toliau – Olimpiada): 

11.1. Olimpiada vyks 2022 m. sausio 14 d. Užduotys bus atliekamos dviem srautais I–II 

gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės atlikinėti 9:00 val., III–IV gimnazijos kl. (11–12 

kl.) mokiniai užduotis pradės atlikinėti 12:00 val. Sprendžiamos teorinės užduotys, kurių trukmė iki 

2 val. Olimpiados užduotys bus atliekamos Moodle platformoje. Kiekvienas užregistruotas mokinys 

gaus prisijungimo prie platformos duomenis, kur olimpiados metu galės atlikti užduotis, o po 

olimpiados matyti užduočių atsakymus, savo rezultatus ir teikti apeliacijas. Olimpiados užduotims 

atlikti kiekvienam mokiniui yra reikalingas atskiras kompiuteris su geru interneto ryšiu. 

11.2.  Olimpiados dalyvių atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai Moodle sistemoje, 

vertinimo komisija nebus sudaroma. Organizatorius rezultatus gaus per 7 darbo dienas.  

12. Rajono 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

12.1. Olimpiada vyks 2022 m. sausio 21 d. Užduotys bus atliekamos dviem srautais I–II 

gimnazijos kl. (9–10 kl.) dalyviai užduotis pradės atlikinėti 9:00 val., III–IV gimnazijos kl. (11–12 

kl.) mokiniai užduotis pradės atlikinėti 12:00 val. Sprendžiamos tęstinės ir teorines užduotys, kurių 

trukmė 2 val. Olimpiados užduotys bus atliekamos Moodle platformoje. Kiekvienas užregistruotas 

mokinys gaus prisijungimo prie platformos duomenis, kur olimpiados metu galės atlikti užduotis, o 

po olimpiados matyti užduočių atsakymus, savo rezultatus ir pateikti apeliacijas. Olimpiados 

užduotims atlikti kiekvienam mokiniui yra reikalingas atskiras kompiuteris su geru interneto ryšiu. 



 3 

12.2. Olimpiados dalyvių atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai Moodle sistemoje, 

vertinimo komisija nebus sudaroma. Organizatorius rezultatus gaus per 7 darbo dienas. 

13. Rajono 5-12 klasių mokinių matematikos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

13.1. 9-12 klasių mokinių Olimpiada vyks 2022 m. vasario 11 d.  

13.1.1. Olimpiados užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Užduočių sprendimo 

trukmė – 4 val.  

13.2. 5-9 klasių mokinių Olimpiada vyks 2022 m. kovo mėn. Tiksli data nurodama atskiru raštu 

ir/ar Organizatoriaus mėnesio renginių plane.  

13.2.1. Olimpiados užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Užduočių sprendimo 

trukmė – 3 val.  

13.3. Į rajono etapą siunčiami mokykla etapo laimėtojai. Dalyvių skaičius reglamentuotas 

Rokiškio rajono 5-12 klasių mokinių matematikos olimpiados sąlygose, patvirtintose Organizatoriaus 

direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3. Dalyvių skaičius gali būti koreguojamas 

atsižvelgiant į epidemiologines aplinkybes ir mokyklos apie tai informuojamos atskiru 

Organizatoriaus raštu.  

13.4. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

13.5.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

14. Rajono 8-12 klasių mokinių informatikos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

14.1. Olimpiados mokyklos etapas vyks 2022 m. lapkričio mėn.  

14.2. Olimpiados rajono etapas vyks 2022 m. gruodžio mėn.  

14.3. Olimpiados šalies etapo atrankinė (I dalis) vyks 2022 m. sausio 28 d. dalinai nuotoliniu 

būdu.  

14.4. Olimpiados užduočių struktūra ir tematika išlieka nepakitusi. Užduočių sprendimo trukmė 

– 4 val.  

15. Rajono 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

15.1. Olimpiada vyks 2022 m. kovo 17 d.  

15.2. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

15.3.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

15.4. Tuo atveju, jeigu šalyje būtų paskelbtas karantinas, olimpiados savivaldybės etapas vyktų 

nuotoliniu būdu laisvai prieinamose ir jokių išankstinių pasiruošimų nereikalaujančiose Google 

apklausos arba eTest modulio sistemose ir dalis mokinių darbų bus įvertinta automatiškai, o teorinę 

dalį vertins nacionalinė vertinimo komisija.  

16. Rajono 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

16.1. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 24 d.  

16.2. Užduotys bus pritaikytos atlikti kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  

16.3. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

16.4.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

17. Rajono 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada (toliau – Olimpiada):  
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17.1. Olimpiada vyks 2022 m. sausio 20 d.  

17.2. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

17.3.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

18. Rajono 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas (toliau – Konkursas):  

18.1.  Konkursas vyks 2022 m. vasario 4 d. 

18.2.  Organizatorius, atsižvelgdamas į Konkurso vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Konkurso vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

18.3.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Konkurso vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

19. Rajono 10-11 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (toliau – 

Olimpiada):  

19.1. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 10 d.  

19.2. Užduotys bus pritaikytos atlikti kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Testas bus parengtas Word 

dokumente. Mokiniai turės atlikti testą naudodamiesi rusų kalbos klaviatūra. 

19.3.  Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

19.4.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

20. Rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas ir 11 klasių mokinių vokiečių kalbos 

olimpiada (toliau – Konkursas ir Olimpiada):  

20.1. Konkursas ir Olimpiada vyks 2022 m. vasario 2 d.  

20.2. Konkurso ir Olimpiados metu bus atliekamos rašymo ir kalbėjimo užduotys. Rašto darbus 

vertina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sudaryta nacionalinė vertinimo komisija. 

Kalbėjimo užduotis vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo komisija.  

20.3. Organizatorius nusprendžia kokios formos darbai yra pateikiami LMNŠC.  

21. Rajono 5-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (toliau – Olimpiada): 

21.1.  9-12 klasių  mokinių Olimpiada vyks 2022 m. vasario 1 d.  

21.2. 9-12 klasių mokinių Olimpiados užduotyse (rajono ir šalies etapuose) nebus esė dalies. 

Lieka tik kalbos ir literatūrinės užduotys, dalyje jų reikės pademonstruoti literatūrinio teksto 

interpretacijos įgūdžius. Užduočių atlikimo laikas bus tikslinamas. Užduočių formatas pritaikytas tiek 

kontaktiniam, tiek nuotoliniam atlikimui.  

21.3. 5-8 klasių mokinių Olimpiada vyks 2022 m. balandžio mėn. Tiksli data nurodama atskiru 

raštu ir/ar Organizatoriaus mėnesio renginių plane.  

21.4. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia kokios formos 

dalyvių darbus, asmuo, atsakingas už Olimpiados vykdymą, pateikia vertinimui, t. y. pateikiami ranka 

rašyti darbai ar mokinių darbai pateikiami elektroniniu būdu skenuoti ar nufotografuoti. 

21.5.  Rajono etapo dalyvių darbus vertina Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Olimpiados vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje.  

22. Rajono 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas (toliau – Konkursas): 

22.1.  Konkursas vyks 2022 m. vasario 9 d. 

 



 5 

22.2. Rajono etape mokiniai dalyvaus nuotoliniu būdu: reikės atsiųsti filmuotos medžiagos 

nuorodą.  

22.3.  Rajono etapo dalyvių pasirodymus vertins Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Komisija pasirodymus vertins nuotoliniu būdu.  

23. Rajono mokinių technologijų olimpiada (toliau – Olimpiada):  

23.1. Olimpiada vyks 2022 m. kovo 28 d. 

23.2. Olimpiada numatoma vykdyti įprastu kontaktiniu būdu, tačiau paliekama galimybė 

sąlygoms keistis. 

23.3. Olimpiados dalyvių darbus vertins Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija. 

Organizatorius, atsižvelgdamas į Konkurso vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu komisija vertins 

darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje. 

 

24. Rajono 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada (toliau – Olimpiada):  

24.1. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 24 d.  

24.2. Olimpiada numatoma vykdyti įprastu kontaktiniu būdu, tačiau paliekama galimybė 

sąlygoms keistis. 

24.3. Olimpiados dalyvių darbus vertins Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Konkurso vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje. 

25. Rajono mokinių muzikos olimpiada (toliau – Olimpiada):  

25.1. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 3 d. 

25.2. Olimpiada numatoma vykdyti įprastu kontaktiniu būdu, tačiau paliekama galimybė 

sąlygoms keistis. Užduočių formatas pritaikytas tiek kontaktiniam, tiek nuotoliniam atlikimui. 

25.3. Olimpiados dalyvių darbus vertins Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Organizatorius, atsižvelgdamas į Konkurso vykdymo būdą, nusprendžia, kokiu būdu 

komisija vertins darbus, t. y. nuotoliniu būdu ar Organizatoriaus nurodytoje vietoje. 

26. 51-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso (toliau – Konkurso) rajono 

etapas organizuojamas nuotoliniu būdu. Elektroniniai rašinio variantai iki 2022 m. vasario 8 d. 

siunčiami Organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu. 

26.1. Konkurso dalyvių darbus vertins Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo komisija. 

Darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu.  

27. 54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso (toliau – Konkurso) rajono etapas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. Elektroniniai darbų variantai iki 2022 m. sausio 24 d. siunčiami 

Organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu.  

27.1. Konkurso dalyvių darbus vertins Organizatoriaus direktoriaus sudaryta vertinimo 

komisija. Darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Įtarus sukčiavimą Renginių metu, vykdymo/vertinimo komisija turi teisę nevertinti 

nesąžiningai atliktų darbų.  

29. Nustačius sukčiavimo atvejį, mokinio rezultatai anuliuojami.  

30. Kiti Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal atskirus Organizatoriaus parengtus raštus. 

31. Pasikeitus aplinkybėms, šio Aprašo nuostatos gali būti pakeistos Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu. 

  __________________________ 


