
Ugdymo proceso organizavimas 2021 -2022 mokslo metams 

 

Ugdymo proceso pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso pabaiga  

I – II gimnazijos klasės moksleiviams 

2022 m. birželio 23 d. 

Ugdymo proceso pabaiga  

 III gimnazijos klasės moksleiviams 

2022 m. birželio 16 d. 

Ugdymo proceso pabaiga  

IV gimnazijos klasės moksleiviams 

2022 m. gegužės 26 d. 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos  

I – II gimnazijos klasės moksleiviams 

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos  

III gimnazijos klasės moksleiviams 

2022 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos  

IV gimnazijos klasės moksleiviams 

Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos 

egzaminų sesijai iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

Švenčių dienos  

(nesutampančios su savaitgaliais) 

2021 m.  lapkričio 1d. (Visų Šventųjų diena) 

2021 m.  lapkričio 2d. (Vėlinių diena) 

2021 m. gruodžio 24 d. (Kūčių diena) 

2022 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkūrimo  diena) 

2022 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena) 

2022 m. balandžio 18 d. (Velykų diena) 

2022 m. birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena) 

 

   

 

Ugdymo laikotarpių trukmė 2021–2022 mokslo metais 

 

Pusmetis Pradžia Pabaiga Trukmė 

dienomis 

 

I pusmetis 

I-II gimnazijos klasė 2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. sausio 21 d.  87 dienos 

III gimnazijos klasė 2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. sausio 21 d.  87 dienos 

IV gimnazijos klasė 2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. sausio 21d. 87 dienos 



 

II pusmetis 

I-II gimnazijos klasė 2022 m. sausio 24  d. 2022 m. birželio 23 d. 98 dienos 

III gimnazijos klasė 2022 m. sausio 24  d. 2022 m. birželio 16 d. 93 dienos 

IV gimnazijos klasė 2022 m. sausio 24  d. 2022 m. gegužės 26 d. 78 dienos 

Mokslo metų trukmė I-II gimnazijos klasė 37 savaitės 

Mokslo metų trukmė I-III gimnazijos klasė 36 savaitės 

Mokslo metų trukmė IV gimnazijos klasė 33 savaitės 

 

 


